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เรียนทานผูป กครองทีเ่ คารพ
เรายินดีมากทีค่ ณ
ุ และลูกของคุณพิจารณาทีจ่ ะมาศึกษาตอใน
เยอรมนี การศึกษาตอในตางประเทศถือเปนความทาทาย
ครัง้ ใหญ ในฐานะพอทีม่ ลี กู สามคนผมเขาใจคำถามทีอ่ ยูใ นใจคุณ
เปนอยางดี เราตองการใหลกู หลานของเรามีความสุข และหวัง
จะใหการศึกษาเปนใบเบิกทางไปสูโ อกาสดีๆ ในอนาคต
เยอรมนีเปนประเทศทีด่ เี ลิศสำหรับการศึกษา วุฒกิ ารศึกษาจาก
เยอรมนีไดรบั การยกยองจากทัว่ โลกมาหลายรอยป ดังนัน้
คนหนุม สาวจากทัว่ โลกมากกวา 300,000 คนจึงมาศึกษาและ
ทำวิจยั ทีม่ หาวิทยาลัยเยอรมัน หากคุณและลูกตัดสินใจเลือก
ประเทศเยอรมนีเปนทีศ่ กึ ษาตอ คุณจะมีทางเลือกในการเรียน
มากมาย ไมวา จะเปนหลักสูตรนานาชาติทเ่ี ปดสอนเปนภาษา
อังกฤษกวา 1,000 หลักสูตร หรือหลักสูตรภาษาเยอรมันทีม่ ี
ใหเลือกมากมายนับไมถว น
วุฒกิ ารศึกษาจากเยอรมนีไมไดเปนเพียงหลักประกันดานวิชาการ
ทีแ่ ข็งแกรง หากแตยงั แสดงวาลูกหลานของคุณสามารถทำงาน
และอยูร ว มกับชาวยุโรปอยางไดอยางมัน่ ใจ เยอรมนีเปนศูนย
กลางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและทำการคากับประเทศไทยมาก
กวาอังกฤษและฝรัง่ เศสรวมกัน บริษทั เยอรมันกวา 600 แหง
มาตัง้ สำนักงานในประเทศไทยและมีชาวเยอรมันกวา 30,000 คน
พำนักอยูใ นประเทศไทย นอกจากนีย้ งั มีนกั ทองเทีย่ วชาวเยอรมัน
ประมาณ 750,000 คนมาทองเทีย่ วประเทศไทยทุกป
เราเปนใคร
องคการแลกเปลีย่ นดานวิชาการเยอรมนี (DAAD) เปนองคการรวม
ระหวางสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของเยอรมัน และ
สหพันธนักศึกษาเยอรมัน
หนาที่ของเราคือการใหการสนับสนุนความรวมมือดานวิชาการ
ทั่วโลก โดยเนนการสงเสริมการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและ
นักวิชาการ คุณสามารถหาขอมูลเกี่ยวกับการเรียนตอและ
การใชชวี ติ ในเยอรมนีไดจากเอกสารแจกฟรีและจากหนาเว็บไซต
www.daad.de หรือจากสำนักงานยอย และศูนยบริการขอมูล
DAAD ในประเทศของคุณ

เยอรมนีจงึ มิไดเปนเพียงตนกำเนิดของเมอซิเดส เบนซและ
บีเอ็บดับเบิลยู ซีเมนสและบอช (Bosch) เทานัน้ แตยงั เปน
ประเทศทีป่ ลอดภัย เปดกวางและสวยงาม มีสถานทีน่ า สนใจ
ทัง้ ดานวัฒนธรรมและการทองเทีย่ วใหชมมากมาย
เรามีความยินดีทจ่ี ะชวยเหลือคุณและลูกหลานบนเสนทางสูก าร
ศึกษาตอในเยอรมนี
ขอแสดงความนับถือ
ดร.เก-ออรก แฟรไวเอิน

ผูอ ำนวยการ DAAD Information Centre Bangkok
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ประโยชนของการศึกษาตอตางประเทศ
มีอะไรบาง
การใชชวี ติ ในประเทศอืน่ ทีเ่ ราไมคนุ เคยจะทำใหการมองสิง่ ตาง ๆ
ออกไปจากกรอบเดิม ๆ การมองแบบนีจ้ ะชวยเปดแงมมุ ใหม ๆ
และกระตุน ใหเราไดขบคิด ประสบการณในตางแดนนี้จะ
สรางและเสริมความเปนตัวตนของเรา
การทำความรูจ กั วัฒนธรรมอืน่ เปนการขยายวิสยั ทัศนใหกวางขึน้
แมวา ในชวงแรกเราอาจจะยังไมสงั เกตเห็นความแปลกแตกตาง
ของวัฒนธรรมใหมมากนัก การเรียนรูวัฒนธรรมอื่นยังชวย
เตือนไมใหเราเปนคนมีอคติหรือปดกั้นตัวเอง นอกจากนี้
มิตรภาพกับเพื่อนจากนานาประเทศที่เกิดขึ้นระหวางการเรียน
ในตางประเทศยังจะเปนประโยชนตอตนเองอีกดวย
การศึกษาในตางประเทศยังชวยสนับสนุนใหเยาวชนชวยเหลือ
ตนเองมากกวาการเรียนในประเทศบานเกิด อีกทั้งยังเพิ่ม
โอกาสดานอาชีพ ประสบการณการใชชีวิตตางแดนถือเปน
คุณสมบัติที่ดีสำหรับการทำงานในโลกปจจุบัน การศึกษาตาง
ประเทศยังจะเปนแตมตอที่สำคัญในประวัติของลูกคุณ (CV)
และเปนขอไดเปรียบที่มองขามไมไดในการสมัครงานในอนาคต
นอกจากนี้ การไดศึกษาในประเทศที่ใชภาษาตางประเทศจะทำ
ใหลูกของคุณมีโอกาส พัฒนาความสามารถดานภาษาและได
รูจักกับผูคนในแวดวงวิชาการและสายอาชีพตั้งแตเนิ่นๆ
ปจจุบนั การไปเรียนตางประเทศไมจำเปนจะตองใชเวลาเรียนนาน
กวาการเรียนในประเทศเสมอไป ผลการเรียนรวมถึงวุฒิการ
ศึกษาจากเยอรมนีก็มักจะเปนที่ยอมรับในประเทศไทย
นอกจากนี้ ในชวงหลายปที่ผานมา มหาวิทยาลัยหลายแหงยัง
พัฒนาหลักสูตรพิเศษมากมายเพื่อตอบสนองความตองการของ
นักศึกษาตางชาติโดยเฉพาะ
สรุปไดวา การศึกษาในตางประเทศถือเปนการลงทุนที่คุมคา
สำหรับอนาคตของลูกของคุณ

สำหรับผม การไปศึกษาตอทีป่ ระเทศเยอรมนี นอกจากจะเปนโอกาสทีไ่ ดพฒั นา
ภาษาตางประเทศ และไดไปทองเที่ยวประเทศตาง ๆ ในยุโรปแลว ยังเปน
การเปดโอกาสใหกับตัวเองที่จะไดเรียนรูถึงชีวิตความเปนอยู วัฒนธรรม
และการใชชีวิตแบบเยอรมันแท ๆ ผมพบวาคนเยอรมันนั้นเปนชนชาติที่มี
ทัศนคติและอัธยาศัยที่ดีตอชาวตางชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับนักศึกษา
ตางชาติ หากเราเปนคนที่รูจักเขาหาและเปดโอกาสใหกับสิ่งใหม ๆ
ที่ไดพบเจอในแตละวัน เราเองจะไดรับการปฏิบัติราวกับเปนคนพื้นเมือง
ของเขาทีเดียว
นอกจากนี้การสำเร็จการศึกษาจากประเทศเยอรมนียังเปรียบเสมือนใบเบิก
ทางที่ทำใหไดรวมงานกับบริษัทชั้นนำในประเทศไทย โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในวงการอุตสาหกรรมและวงการเทคโนโลยี เพราะมาตรฐานการศึกษา
แนวคิดการทำงาน และการวางแผนในการทำงานของประเทศเยอรมนี
เปนที่ยอมรับของคนไทย
ดังนั้น การเลือกไปศึกษาตอที่เยอรมนีจึงเปนโอกาสดีที่ผมอยากจะแนะนำ
ใหบุคคลที่สนใจและพรอมที่จะเปดรับสิ่งใหม ๆ ใหกับตัวเองตอไป
ณัฐกุล พรเทพารักษ
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทดาน

Computer-Aided Conception
and Production in Mechanical Engineering จาก RWTH Aachen
University ปจจุบันทำงานในตำแหนง Project Engineer อยูที่บริษัท
Thai Glycerine Co., LTD.
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เหตุผลทีค่ วรเลือกศึกษาตอในเยอรมนี

มหาวิทยาลัยในเยอรมนีมีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก แรงผลักดัน
สำคัญระดับนานาชาติดานนวัตกรรมและความกาวหนาลวนมีที่
มาจากมหาวิทยาลัยเหลานี้เชนกัน
สิง่ ประดิษฐลำ้ สมัยมากมายมีตน กำเนิดจากเยอรมนี ชาวเยอรมัน
ไดรับรางวัลโนเบลหลายครั้งโดยเฉพาะอยางยิ่งในสาขา
วิทยาศาสตรและการแพทย ไมวาจะเปนคอนราด เรินตเกน,
โรเบิรต คอค, มักซ พลังก, อัลเบิรต ไอนสไตน, คริสทีอาเนอ
นุสไลน-โฟลฮารดและฮาราลด ซัวร เฮาสเซน นอกจากนัน้
เยอรมนี ยังเปนดินแดนของกวีและนักคิด เปนประเทศของ
นักปรัชญาอยางคานท เฮเกลและอดอรโน กวีอยางเกอเธ
ไฮเนอและเบรคชท นักดนตรีอยางบาค เบโธเฟนและบรามส

อาชีพในฝน …
ผมพบอาชีพในฝนเพราะมาศึกษาตอในเยอรมนี ผมเรียนดานวิศวกรรมเครือ่ งกล
ในอารเจนตินาและคิดวาอาชีพในอนาคตคงจะอยูในบริษัท แลวผมก็ไดใช
เวลาหนึ่งภาคเรียนในประเทศเยอรมนีซึ่งเปนศูนยรวมของวิศวกรเครื่องกล
ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอิลเมเนา (TU Ilmenau) ซึ่งมีเครื่องมือครบครัน
ผมไดรูจักมิติใหมของสาขานี้ วิศวกรรมชีวเวชเปนสหวิชาและผสมผสาน
วิทยาการหุนยนต เทคโนโลยีไฟฟา สารสนเทศ แพทยและชีววิทยาเขาดวยกัน
ซึ่งทำใหผมทึ่งทันที
สิ่งที่ผมประทับใจมากอีกอยางคือการที่อาจารยและนักศึกษาแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกันไดในเชิงลึก อาจารยผูสอนจะใหเวลากับพวกเราอยางเต็มที่
เพราะตองการใหนักศึกษาไดเรียนรูอะไรอยางแทจริง หลังจากไดไปศึกษา
ในอิลเมเนา ผมก็รูตัววาอยากทำการวิจัยสาขา Biomechatronics ปจจุบัน
ผมทดลองเกี่ยวกับการนำการเคลื่อนไหวของสัตวมาใชในการพัฒนาหุนยนต
ดร.เอมานูเอล อันดราดา การตามากา อารเจนตินา
ศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีอลิ เมเนา (TU Ilmenau)
สาขา Biomechatronics และสำเร็จปริญญาเอกจากสถาบันแหงนี้
ปจจุบนั ดร.เอมานูเอลเปนนักวิทยาศาสตรทม่ี หาวิทยาลัยเยนา

ในประเทศเยอรมนีงานดานวิชาการและการวิจยั ไดรบั การยกยอง
วามีคุณคาและเปนสิ่งที่ทำกันมาอยางตอเนื่องยาวนาน
มหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดกอตั้งขึ้นตั้งแตปค.ศ.1386 ที่เมือง
ไฮเดลแบรก ปจจุบันเยอรมนีมีมหาวิทยาลัยที่ไดรับการรับรอง
จากรัฐประมาณ 400 แหง กระจายไปตามที่ตาง ๆ กวา 180
เมืองทั่วประเทศ (ดูแผนที่หนา 31) มหาวิทยาลัยเหลานี้มี
ตัวเลือกทางการศึกษาและวิจยั ทีห่ ลากหลายใหเลือก รวม ๆ แลว
มีหลักสูตรกวา 18,000 หลักสูตร เปนหลักสูตรนานาชาติ
ถึงเกือบ 1,400 หลักสูตร
ในประเทศเยอรมนีลูกของคุณจะอยูในสภาพแวดลอมที่สงเสริม
ความสำเร็จดานการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยตาง ๆ
ลวนมีความพรอม นักศึกษาจะไดรับการดูแลอยางใกลชิดและ
ไดรับความสำคัญในฐานะนักวิชาการในอนาคต
นอกจากนี้ ภาษาเยอรมันยังเปนหนึ่งในภาษาวิชาการที่สำคัญ
ที่สุด ดวยความที่มีผูพูดภาษาเยอรมันกวา 100 ลานคนและ
ผูเ รียนภาษานีอ้ กี 15 ลานคน ภาษาเยอรมันจึงเปนหนึง่ ในภาษา
สากลที่ใชอยางกวางขวาง ภาษาอังกฤษอาจเปนภาษาที่จำเปน
แตภาษาเยอรมันคือกำไร ปจจุบัน ความรูภาษาอังกฤษถือเปน
เรื่องธรรมดาไปแลว ความรูภาษาที่สามอยางลึกซึ้งจะชวยเพิ่ม
โอกาสกาวหนาดานอาชีพการงานในโลกยุคโลภาภิวัฒนใบนี้
เรียนภาษาเยอรมันคุมคาแนนอน
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ในการที่จะใชชีวิตในตางประเทศไดอยางมีความสุข เราควร
จะตองรูภาษาของประเทศนั้น ที่เยอรมนีก็เชนเดียวกัน

คุณอาจกังวลวาลูกของคุณยังไมพรอมหรือคุณสมบัติยังไมถึงที่
จะสามารถสมัครเขาเรียนมหาวิทยาลัยในเยอรมนีได
มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาหลายแหงไดมีการจัดคอรส
เรียนตาง ๆ ใหกับผูที่ตองการสมัครเขาเรียนเพื่อปรับพื้นฐาน
และเตรียมความพรอมสำหรับการศึกษาในมหาวิทยาลัย

ตองรูภาษาเยอรมันดีระดับไหน

ความรูภ าษาเยอรมันจะเปนประโยชนกบั ลูกของคุณอยางแนนอน
วิธีเรียนภาษาเยอรมันที่ไดผลดี ประหยัดเวลาและคาใชจายก็คือ
ผูเรียนเริ่มเรียนภาษาเยอรมันตั้งแตในประเทศตัวเอง เชน
ที่สถาบันเกอเธ หรือมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ
วิธีอื่นไดแกการเรียนหลักสูตรออนไลน เชน ใน Deutsch-Uni
Online (DUO) (www.deutsch-uni.com) หรือ Deutsche
Welle (www.dw.de) แตมหาวิทยาลัยเยอรมันไมไดคาดหวัง
วานักศึกษาตางชาติจะตองพูดภาษาเยอรมันไดสมบูรณแบบตั้ง
แตเดินทางมาถึง
ระดับความรูภาษาเยอรมันที่จำเปนสำหรับการศึกษาใน
มหาวิทยาลัยขึ้นอยูกับหลักสูตรที่ผูเรียนเลือก:
ผูตองการศึกษาตอในหลักสูตรนานาชาติจำเปนตองมีความรู
ภาษาอังกฤษในระดับดี ปจจุบันมหาวิทยาลัยเยอรมันมี
หลักสูตรภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี โทและเอกกวา
1,000 หลักสูตร ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่
www.daad.de/international-programmes

ผูต อ งการศึกษาตอในหลักสูตรภาษาเยอรมันจำเปนตองแสดง
หลักฐานวามีความรูภาษาเยอรมันตามระดับที่กำหนด
มีการสอบและขอสอบมาตรฐาน เชน Test Deutsch als
Fremdsprache (หรือ TestDaF)
ผูเรียนสามารถเรียนภาษาในเยอรมนีไดหลายชองทาง
มหาวิทยาลัยอาจเปดหลักสูตรภาษาควบคูก บั การเรียน นอกจากนี้
ยังมีหลักสูตรภาคฤดูรอนทั่วเยอรมนีที่นักเรียนสามารถเขาเรียน
เพื่อเตรียมตัวสำหรับการศึกษาตอ ซึ่งคนหาขอมูลไดที่
www.daad.de/sommerkurse มีหลักสูตรภาษาเยอรมันเปด
สอนนอกมหาวิทยาลัยหลายที่เชนกัน เชน สถาบันเกอเธใน
เยอรมนี หรือตาม Volkshochschule (โรงเรียนที่เปดอบรม
หลากหลายสาขาวิชา) และสถาบันภาษาเอกชนอีกมากมาย

มีคอรสเตรียมความพรอมกอนเขาเรียน
มหาวิทยาลัยหรือไม

สำหรับผูท ส่ี นใจไปศึกษาตอระดับปริญญาตรีทป่ี ระเทศเยอรมนี
ที่จบจากโรงเรียนในประเทศไทย
เนือ่ งจากประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ม.6 / ปวช. หรือ ปวส.) ยังไมเปนที่ยอมรับใหเทียบเทากับ
“Abitur” หรือประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับโรงเรียนของ
เยอรมนี นักเรียน(ไทย)ที่มีวุฒิดังกลาวจะตองเขาเรียนใน
โรงเรียนปรับพื้นฐาน (Studienkolleg) เปนเวลา 1 ป กอนที่
จะสอบประเมินความรู (Feststellungsprüfung) เพื่อใหมี
สิทธิสมัครเขาเรียนระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยที่เยอรมนี
โรงเรียนปรับพืน้ ฐาน หรือ Studienkolleg สวนใหญเปนโรงเรียน
ของรัฐ มีการเรียนการสอนเปนภาษาเยอรมัน นักเรียนที่เรียน
ในโรงเรียนปรับพื้นฐาน นอกจากจะตองเรียนภาษาเยอรมัน
ขั้นสูงแลว ยังตองเรียนเนื้อหาวิชาตาง ๆ เชน ฟสิกส เคมี
สังคม ฯลฯ เปนภาษาเยอรมันดวย ดวยเหตุนี้ผูสมัครจึงควรมี
ความรูภ าษาเยอรมันระดับ B2 กอนทีจ่ ะสมัครเพือ่ สอบเขาเรียน
โรงเรียนปรับพื้นฐาน (สำหรับบางโรงเรียนยอมใหยื่นระดับ B1
ตอนสมัครได) การสมัครเพื่อสอบเขาโรงเรียนปรับพื้นฐาน
สามารถทำไดโดยยื่นเอกสารการสมัครผานทางมหาวิทยาลัยที่
ตองการศึกษาตอ หรือผานทาง Uni-Assist หรือสงใบสมัครตรง
ไปยังโรงเรียนปรับพื้นฐาน ทางโรงเรียนหรือหลักสูตรจะเปน
ผูกำหนดวา ผูสมัครจะตองยื่นใบสมัครอยางไร
สวนนักศึกษาทีก่ ำลังเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยไทย
เมื่อเรียนจบปที่ 2 ครบตามวิชาของหลักสูตรแลว มีสิทธิสมัคร
เขาเรียนในมหาวิทยาลัยเยอรมันในสาขาเดียวกันไดเลย แตจะไม
มีการเทียบโอนหนวยกิตวิชาที่เรียนไปแลว จะตองเริ่มตนเรียน
ระดับปริญญาตรีใหม และจะตองมีความรูภาษาตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับผูที่เรียนจบปริญญาตรีจาก
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มหาวิทยาลัยในประเทศไทย มีสิทธิสมัครเขาเรียนในระดับ
ปริญญาโทไดเลย เพราะวุฒิปริญญาตรีของไทยสวนใหญ
ไดรับการยอมรับใหเทียบเทากับวุฒิปริญญาตรีของเยอรมัน
สำหรับผูที่จบการศึกษาและมีวุฒิการศึกษาอื่น ๆ สามารถ
ดูขอมูลไดที่ www.daad.de หรือปรึกษากับทาง DAAD วา
วุฒิไดรับการเทียบเทากับ Abitur สามารถสมัครเขาเรียนใน
มหาวิทยาลัยไดเลยหรือจะตองเขาเรียนใน Studienkolleg กอน
Studienkolleg สามารถดูไดที่
www.studienkollegs.de

รายชื่อ

บางมหาวิทยาลัยก็มเี ปดคอรสเตรียมความพรอมในการเขาเรียน
โดยอาจเปนการเรียนภาษาหรือเนื้อหาวิชาที่ตองการเขาเรียน
มีตั้งแตคอรส 1 เดือนจนถึง 1 ป ทั้งนี้แลวแตการจัดการของ
แตละมหาวิทยาลัย
นอกจากนี้ หากคุณตองการใหบตุ รหลาน ไดทำความรูจ กั คุน เคย
กับประเทศและวัฒนธรรม การใชชวี ติ ในเยอรมนี คุณอาจเลือก
ใหบตุ รหลานเขาเรียนในคอรสภาคฤดูรอ นทีเ่ ปดตามสถาบันตาง ๆ
ได โดยมีทั้งคอรสภาษาเยอรมันและคอรสความรูดานอื่น ๆ
ดวย อานรายละเอียดเพิม่ เติมไดท่ี www.summerschools.de

Much more than a preparatory program, the FH Aachen
Freshman Institute (FI) offers international students two different
tracks for obtaining a university degree in Germany:
1. FeP Program: An integral foundation year which combines
German language and subject coursework preparing students for
the Festellungsprüfung (FeP). Upon successfully passing the exam,
students can apply to Bachelor’s Programs at any German
university.
2. Freshman Program: In cooperation with 4 partner universities
in which specific undergraduate degrees are offered for those with
limited German knowledge and require advanced English skills,
students are guaranteed admission to these Bachelor’s Programs.
During the Freshman Year, students live on an academically
supportive and idyllic campus and are continuously supervised by
our international and multilingual team. Students are provided
with accommodations, an internship program, access to cultural
and sports programs, given health insurance and aid in the process
of arrival and integration.
The FI strives to ensure that students integrate smoothly into
German society and understand the German university system.
Most importantly the FI acclimates international students with
German pedagogical methods which emphasize analytical over
rote learning, therefore gaining essential skills for academic success!
Prof. H. J. Buchkremer, Director of the Freshman Institute - FH Aachen University
of Applied Sciences
www.fh-aachen.de/hochschule/freshman
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เรียนอะไร ที่ไหนดี
มหาวิทยาลัยเยอรมันมีหลักสูตรการเรียนมากมายใหเลือกตาม
ความสนใจในทุกระดับการศึกษา ผูเรียนสามารถ

สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่งานมหกรรมการศึกษา
ดูตารางงานมหกรรมการศึกษานานาชาติไดที่ www.study-

เริ่มเรียนปริญญาตรีที่นี่
ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ประเทศตนเองและมาเปนนักศึกษา
แลกเปลี่ยนเพื่อหาประสบการณในตางประเทศ
มาศึกษาตอระดับที่สูงขึ้นไปเมื่อศึกษาจบระดับปริญญาแลว

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยในประเทศของผูเรียนอาจมีโครงการ
นักศึกษาแลกเปลี่ยนกับเยอรมนี ซึ่งชวยใหการไปศึกษาตอใน
ตางประเทศสะดวกและงายดายมากขึ้น

เนือ่ งจากมหาวิทยาลัยทีไ่ ดรบั การรับรองจากรัฐบาลมีจำนวนมาก
ถึง 400 แหง และหลักสูตรอีกกวา 18,000 หลักสูตร อาจทำให
การเลือกที่เรียนเปนเรื่องยาก แตหากเราเลือกประเภทของ
มหาวิทยาลัยที่อยากเรียนไวแลว จะทำใหเราคนหาหลักสูตร
เรียนไดงายขึ้น มหาวิทยาลัยเยอรมันแบงออกเปน 3 ประเภท
ไดแก
มหาวิทยาลัยแบบ
ดานทฤษฎี
มหาวิทยาลัยแบบ

University (Universität)

เนนการศึกษา

University of Applied Sciences
(Fachhochschule) เนนภาคปฏิบัติ

มหาวิทยาลัยศิลปะ ภาพยนตรและดนตรี

มหาวิทยาลัยในเยอรมนีสวนใหญไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล
มีนักศึกษาเพียง 7 เปอรเซนตเทานั้นที่เขาเรียนในมหาวิทยาลัย
เอกชนซึ่งมีอยูกวา 120 แหง นักศึกษาสวนใหญเขาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ เหตุผลสวนหนึ่งคือมหาวิทยาลัยเอกชน
เรียกเก็บคาธรรมเนียมคอนขางสูง สวนคุณภาพการสอนของ
มหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชนนั้น มีความใกลเคียงกัน
www.daad.de/deutschland และ
www.studienwahl.de ชวยในการตัดสินใจเลือกหลักสูตร

เว็บไซต

ที่เหมาะสมกับผูเรียน นอกจากนี้ เจาหนาที่ในสำนักงานยอย
ประจำภูมิภาคและศูนยบริการขอมูล DAAD ยินดีใหคำปรึกษา
แกผูที่สนใจ
มหาวิทยาลัยเยอรมันและองคการ DAAD เขารวมงานมหกรรม
การศึกษานานาชาติเพือ่ ใหขอ มูลแกผสู นใจอยางสม่ำเสมอ ผูส นใจ
สามารถสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่งานมหกรรมการศึกษา

in.de/events

16 การศึกษาในเยอรมนี

คำถามและคำตอบสำหรับผูป กครอง 17

6

ควรอยูเยอรมนีนานแคไหน
การตัดสินใจจะไปศึกษาตอในเยอรมนียอมเปนเรื่องที่ยากและ
สำคัญมากสำหรับคุณและลูก คุณอาจไมแนใจวาการไปอยูตาง
ประเทศเปนระยะเวลานานจะเหมาะกับลูกคุณหรือไม เพราะ
การไปอยูตางประเทศเปนระยะเวลานานอาจไมตรงกับแผนการ
ศึกษาและแผนการใชชีวิตของลูกของคุณ
ไมตองกังวล การตัดสินใจไปศึกษาในเยอรมนีไมจำเปนตอง
เปนการไประยะยาวเสมอไป ที่เยอรมนีมีหลักสูตรระยะสั้นให
เลือกเรียนที่อาจเปนประโยชนตอการศึกษาในประเทศไทยหรือ
เปนขอไดเปรียบในประวัติสวนตัว (CV) และอาจทำใหอยากไป
ศึกษาตอที่ประเทศเยอรมนีมากขึ้น
มหาวิทยาลัยเยอรมันมีการจัดหลักสูตรภาคฤดูรอ นทุกประหวาง
เดือนมิถุนายนและกันยายน หลักสูตรที่เปดมีความหลากหลาย
นอกจากการเรียนภาษาแลวยังมีคอรสเฉพาะทางในหลายสาขา
วิชา หลักสูตรภาคฤดูรอนจึงเปนโอกาสดีที่จะไดทำความรูจัก
ประเทศ ผูคนและมาทดลองใชชีวิตในมหาวิทยาลัยเยอรมัน
ดูขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรภาคฤดูรอนไดที่

www.daad.de/sommerkurse

อีกทางเลือกหนึง่ ของการพำนักระยะสัน้ ในเยอรมนีกค็ อื การเขา
รวมโครงการแลกเปลี่ยนผานมหาวิทยาลัยในประเทศของคุณ
ซึ่งนับเปนโอกาสใหนักศึกษาไดไปเรียนที่เยอรมนีเปนเวลาหนึ่ง
ภาคเรียน (ครึง่ ป) นอกจากนีย้ งั มีโครงการฝกงานทีใ่ หนกั ศึกษา
ใชเวลาระยะสั้น ๆ เรียนรูโลกแหงการทำงานอีกดวย
หลักสูตรภาคฤดูรอ น โครงการแลกเปลีย่ นหรือการฝกงานอาจ
เปนจุดเริ่มตนของการไปศึกษาระยะยาวในเยอรมนี และการได
มาศึกษาในระยะยาวจะเปนโอกาสใหลูกของคุณสำเร็จวุฒิการ
ศึกษาจากประเทศเยอรมนีซง่ึ เปนทีย่ อมรับไปทัว่ โลก นอกจากนี้
การพำนักระยะยาวยอมชวยใหรูจักประเทศเยอรมนีไดอยางแท
จริงและเปนโอกาสพัฒนาภาษาไดอยางเห็นไดชัด

เยอรมนีเปนประเทศหนึ่งที่ใหความสำคัญกับการศึกษามาก บรรยากาศ
การเรียนในมหาวิทยาลัยเอือ้ ตอการเรียนรูข องนักศึกษา ไมวา จะเปนการเรียนรู
ในหองเรียนและการคนควาดวยตนเอง จากการที่เราเคยไปใชชีวิตนักศึกษา
ในเยอรมนีพบวา มีการปลูกฝงใหนักศึกษามีความรับผิดชอบตอตนเอง
และตอสวนรวม มหาวิทยาลัยมีหนวยงานใหความชวยเหลือนักศึกษาตางชาติ
ที่คอนขางมีประสิทธิภาพ ตั้งแตการสมัคร การลงทะเบียน มีสวัสดิการ
สำหรับนักศึกษาในดานตาง ๆ ใหนักศึกษาใชบริการในราคายอมเยา เชน
โรงอาหาร คอรสกีฬา เปนตน มีกลุมนักศึกษาที่ใหความชวยเหลือเมื่อ
นักศึกษาประสบปญหาตาง ๆ นอกจากการเรียนแลว นักศึกษายังมีโอกาส
ไดทำความรูจักวัฒนธรรมเยอรมันและวัฒนธรรมอื่น ๆ จากเพื่อนนักศึกษา
ชาวเยอรมันและชาวตางชาติ ผูที่แบงเวลาไดดีจะประสบความสำเร็จทั้งเรื่อง
การเรียนและในขณะเดียวกันก็ใชชีวิตในเยอรมนีอยางสนุกสนานได
จากประสบการณดี ๆ ที่เราไดรับจากการศึกษาและการไปอยูที่ประเทศ
เยอรมนี ทำใหเรามีความยินดีที่จะใหคำแนะนำและใหขอมูลแกผูที่สนใจ
จะไปศึกษาและทำวิจัยในเยอรมนี เราหวังวาขอมูลที่คุณไดรับจะชวยใหคุณ
ตัดสินใจและเลือกวางแผนอนาคตของคุณและลูกไดอยางเหมาะสมและ
ประสบความสำเร็จ
ปยะกัลย สินประเสริฐ และ ประกายแกว ทองทวีผล

Study counselor and Administrator, DAAD Information Centre Bangkok
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เมื่อเทียบกับประเทศอื่นในยุโรป การใชชีวิตในเยอรมนีถือวา
ไมแพง คาอาหาร ที่พัก เสื้อผาและกิจกรรมดานวัฒนธรรม
ตาง ๆ ลวนอยูในระดับคาเฉลี่ยของคาครองชีพในสหภาพยุโรป

ชองทางสนับสนุนทางการเงินมีอยูมากมายสำหรับการศึกษา
ระยะสั้นและระยะยาวในเยอรมนี นักศึกษาตางชาติสามารถ
สมัครขอรับทุนการศึกษาไดที่องคกรหรือสถาบันตาง ๆ หรือ
สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ศูนยบริการขอมูลหรือสาขายอย
ประจำภูมิภาคของ DAAD หรือมหาวิทยาลัยในประเทศของ
คุณเพื่อตรวจสอบวาลูกของคุณมีคุณสมบัติสามารถสมัครรับทุน
ไดหรือไม

การศึกษาในเยอรมนีเสียคาใชจาย
เทาไหร

นอกจากคาครองชีพแลว ยังมีคาใชจายอื่น ๆ ในการมาศึกษา
ตอทีเ่ ยอรมนี ไดแก คาประกันสุขภาพ (Krankenversicherung)
คาบำรุงการศึกษา หรือ contribution fee (Semesterbeitrag)
และอาจมีคา เลาเรียน หรือ tuition fee ดวย (Studiengebühren)
นักศึกษาสวนใหญในเยอรมนีเขาเรียนในมหาวิทยาลัยของรัฐ
ซึง่ โดยทัว่ ไปไมเก็บคาเลาเรียนในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
แตกระนัน้ หลักสูตรปริญญาโทบางหลักสูตรทีเ่ ปนหลักสูตรพิเศษ
อาจมีการเก็บคาเรียน ซึ่งในบางกรณีอาจสูงกวา 10,000 ยูโร
ตอภาคการศึกษา มหาวิทยาลัยเอกชนบางแหงเรียกเก็บคาเลา
เรียนคอนขางสูงเชนกัน นอกจากคาเลาเรียนแลวนักศึกษายัง
ตองจายคาธรรมเนียมเพิ่มเติมที่เรียกวาคาบำรุงการศึกษา
ซึ่งมักรวมคาตั๋วเดินทางสำหรับการใชบริการขนสงมวลชน
ในบริเวณใกลเคียงมหาวิทยาลัยดวย คาบำรุงการศึกษาอาจ
แตกตางกันไปตามแตละมหาวิทยาลัย โดยมักจะอยูในอัตรา
200-250 ยูโรตอภาคการศึกษา
ยากที่จะบอกวาการเปนนักศึกษาในเยอรมนีตองใชเงินตอเดือน
เทาไหร โดยทัว่ ไปแลว การใชชวี ติ ในเมืองเล็กจะใชเงินนอยกวา
เมืองใหญ ตามสถิตนิ กั ศึกษาในเยอรมนีใชจา ยประมาณ 865 ยูโร
ตอเดือน คาใชจายรายเดือนสวนใหญเปนคาเชาที่พัก
อนึ่ง นักศึกษาตางชาติทุกคนตองแสดงสถานภาพทางการเงิน
วามีเพียงพอสำหรับการใชชวี ติ นักศึกษาในเยอรมนีผา นการแสดง
หลักฐานการเงิน (Finanzierungsnachweis) โดยมีการกำหนด
วานักศึกษาตางชาติตองมีเงินมากกวา 8,000 ยูโรตอป
สถานทูตเยอรมันในประเทศของคุณสามารถแนะนำวาตองใช
หลักฐานการเงินรูปแบบใด
นักศึกษาตางชาติสามารถทำงานพิเศษในเวลาตามที่กำหนด
งานพิเศษสามารถชวยเรื่องการเงินไดในระดับหนึ่งเทานั้น
แตแทบเปนไปไมไดเลยที่จะพอจายคาครองชีพไดทั้งหมด

มีทนุ การศึกษาหรือความชวยเหลือดาน
การเงินอืน่ ๆ หรือไม

ฐานขอมูลทุนการศึกษาของ DAAD (www.funding-guide.de)
เปนหนึ่งชองทางสะดวกในการคนหาทุนการศึกษาประเภทตางๆ
ไมเฉพาะทุนการศึกษาของ DAAD แตรวมทุนการศึกษาจาก
องคกรอื่น ๆ ดวย อยางไรก็ดีองคกรสวนใหญของเยอรมันมัก
ไมใหทุนการศึกษาเต็มหลักสูตรและไมมีทุนสำหรับนักศึกษา
แรกเขาระดับปริญญาตรี
นอกจากนี้ยังมีทุนจากมหาวิทยาลัยเอง ซึ่งยังมีจำนวนคอนขาง
นอยเมื่อเทียบกับประเทศอื่น แตมีแนวโนมวาจะเพิ่มจำนวน
มากขึน้ เรือ่ ย ๆ คุณจึงควรสอบถามขอมูลทีม่ หาวิทยาลัยโดยตรง
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ตองใชวีซาประเภทใดในการไป
ศึกษาตอที่ประเทศเยอรมนี
ผูที่ตองการไปศึกษาตอในประเทศเยอรมนีที่มีสัญชาติไทย
จะตองขอวีซาในการเขาประเทศเยอรมนีที่สถานทูตเยอรมนี
ประจำประเทศไทย โดยจะตองยื่นคำรองขอวีซาประเภท
National Visa ซึ่งเปนวีซาสำหรับการเขาเยอรมนีเพื่อการ
พำนักระยะยาว (มากกวา 90 วัน)
วีซาเชงเกน (Schengen Visum) ไมสามารถเปลี่ยนเปนใบ
อนุญาตพำนัก (Aufenthaltserlaubnis) ได
นอกจากหลักฐานเอกสารตอบรับจากสถาบันการศึกษาหรือ
การจองคอรสเรียนภาษาจากโรงเรียนภาษาแลว ยังมีหลักฐาน
ที่จะตองแสดงในการยื่นคำรองขอวีซา เชน หลักฐานทาง
การเงิน ซึ่งผูยื่นคำรองสามารถแสดงโดยใชหลักฐานการโอน
เงินเขาบัญชีแบบ blocked account และเอกสารอื่น ๆ
สามารถดูรายละเอียดไดในเวบไซตของสถานทูตฯ
http://www.bangkok.diplo.de/

ทั้งนี้ การดำเนินการในการยื่นคำรองขอวีซาอาจใชเวลารวม
ตั้งแตการเตรียมเอกสารถึง 6-10 สัปดาห ดังนั้นเมื่อเตรียม
เอกสารครบแลว ควรรีบดำเนินการยื่นคำรอง ปจจุบันการ
นัดหมายเพื่อยื่นคำรองสามารถทำไดโดยผานระบบออนไลน
ของสถานทูตฯ เทานั้น
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่
สถานทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทย
จันทร – ศุกร ระหวาง 8.30 – 11.30 น.
ที่อยู 9 ถนนสาทรใต กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท: 02 287 9000

http://www.bangkok.diplo.de/

คุณสามารถดำเนินการขอวีซาสำหรับการเรียนภาษาและศึกษาตอได
ณ สถานทูตเยอรมนี กรุงเทพฯ และสถานกงสุลที่เชียงใหมและที่ภูเก็ต
เจาหนาที่ของเรายินดีตอบคำถามเกี่ยวกับการไปใชชีวิตในเยอรมนีทั้งใน
และนอกสถานที่ เชน ที่สถาบันเกอเธและ DAAD
หลายปกอนสมัยผมยังเปนนักศึกษา ผมไดตัดสินใจไปเรียนในตางประเทศ
เปนเวลา 2 ป ประสบการณครั้งนั้นมีอิทธิพลตอการมองโลกของผมเปน
อยางมาก การไปใชชีวิตอยูในตางประเทศทำใหผมไดเรียนรูที่จะพึ่งพาตนเอง
มากขึ้น และยังเปนการเปดโลก รวมถึงยังเปนการเปดโอกาสทางอาชีพ
ครั้งสำคัญสำหรับผมอีกดวย
มหาวิทยาลัยในเยอรมนีใหการศึกษาที่มีคุณภาพดีเยี่ยม ไมวาจะเปนการวิจัย
ระดับสูงในสถาบันวิจัยตางๆ จนถึงการศึกษาในระบบ dual system
ที่อิงการ ศึกษาในดานปฏิบัติ
ดวยเหตุนี้ผมจึงมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ขณะนี้มีคนหนุมสาวจากประเทศ
ไทยถึงเกือบ 800 คนกำลังศึกษาอยูในเยอรมนีและไดประโยชนจากหลักสูตร
การศึกษาที่หลากหลายของเรา
นายเพเทอร พรือเกล
เอกอัครราชทูตสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเทพฯ
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เยอรมนีปลอดภัยแคไหน

หากเทียบกับประเทศอื่นหลายประเทศ เยอรมนีถือเปน
ประเทศที่ปลอดภัย คุณไมจำเปนตองกังวลเรื่องอาชญากรรม
จนเกินไป ผูคนสามารถเดินทางไดอิสระโดยไมตองมี
มาตรการความปลอดภัยเปนพิเศษทั้งในเขตเมืองและชนบท
ไมวาจะเปนเวลากลางวันหรือกลางคืน
ตำรวจเยอรมันมีความนาเชื่อถือและสามารถพึ่งพาได
โทรศัพททุกเครื่องในเยอรมนีสามารถตอถึงตำรวจไดฟรีเมื่อคุณ
กดหมายเลข 110 เกือบทุกประเทศในโลกมีสถานทูตหรือ
สถานกงสุลในเยอรมนี หากมีปญหาเจาหนาที่จากประเทศ
ของคุณที่ประจำการที่นี่พรอมใหความชวยเหลือทุกเมื่อ
นอกจากนี้หากมีปญหาเรื่องความปลอดภัยสวนบุคคลหรือ
ปญหาอื่น ๆ ลูกของคุณสามารถขอความชวยเหลือจาก
International Office (สำนักงานวิเทศสัมพันธ)
ที่มหาวิทยาลัยไดเสมอ
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บริการดานการแพทยเปนอยางไร

ลูกของฉันจะไดรบั การดูแลในเยอรมนี
อยางไร

เยอรมนีมีบริการดานการแพทยที่ดีมาก ระบบสาธารณสุขของ
เยอรมันมีเครือขายแพทยผูเชี่ยวชาญที่เขมแข็งและถือเปน
ประเทศที่มีระบบสาธารณสุขดีที่สุดแหงหนึ่งของโลก หากลูก
ของคุณจำเปนตองไดรับการดูแลรักษาดานการแพทย ก็จะได
รับการดูแลเปนอยางดี

ลูกของคุณไมไดอยูลำพัง แตจะไดรับความชวยเหลือในหลาย ๆ
ดาน ทุกมหาวิทยาลัยจะมีสำนักงานวิเทศสัมพันธ หรือ
Akademisches Auslandsamt หรือ Internationales Büro
(International Office) ที่คอยดูแลนักศึกษาตางชาติ เจาหนาที่
ใน International Office จะเปนผูใหคำปรึกษาตั้งแตเรื่องการ
เตรียมตัวพำนักในเยอรมนี ใหขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียน
เงื่อนไขการสมัครและการเตรียมตัวศึกษา การสอบภาษา
การฝกงาน การเงินและการวางแผนการเรียน และเมื่อถึง
เยอรมนีแลวนักศึกษาสามารถสอบถามขอมูลทุกอยางไดที่นี่

ผูที่ตองการศึกษาตอในเยอรมนีตองมีประกันสุขภาพ กอนการ
เดินทางไปเยอรมนีกรุณาตรวจสอบวาลูกของคุณมีประกันสุขภาพ
ที่ใชไดในเยอรมนีหรือไม หากประกันสุขภาพในประเทศเดิม
ใชไมได ลูกของคุณตองทำประกันในเยอรมนี เบี้ยประกัน
สุขภาพของรัฐสำหรับนักศึกษา อยูที่ประมาณ 80 ยูโรตอเดือน
โดยผูมีประกันสุขภาพสามารถใชบริการดานการแพทยที่จำเปน
ในระบบประกันสุขภาพเยอรมันได
ยินดีใหความชวยเหลือและใหคำแนะนำ
เกี่ยวกับการทำประกันสุขภาพ สำนักงานประกันสุขภาพของรัฐ
สวนใหญมักตั้งอยูใกลมหาวิทยาลัย ทำใหสามารถทำประกัน
ไดรวดเร็วและไมยุงยาก

International Office

เมื่อมีประกันสุขภาพแลว คุณสามารถไปพบแพทยในเยอรมนี
ได หากเกิดเหตุฉุกเฉิน คุณสามารถเรียกใชบริการฉุกเฉินและ
เขาหองฉุกเฉินในโรงพยาบาลได ผูประกันตนสามารถรับการ
ชวยเหลือกรณีฉุกเฉินไดฟรี เบอรโทรศัพท 112 สามารถ
โทรเรียกแพทยฉุกเฉินและรถพยาบาลไดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง
ขอควรรู: ตองซื้อยาที่รานขายยาเทานั้น กฎหมายยาใน
เยอรมนีเขมงวดมาก ยาบางชนิดที่ในประเทศของคุณสามารถ
ซื้อไดโดยไมตองมีใบสั่งยาจากแพทย (เชน ยาแกอักเสบ)
แตในเยอรมนีคุณตองมีใบสั่งยาจากแพทยเทานั้น

มหาวิทยาลัยบางแหงมีโครงการพี่เลี้ยง (Patentprogramme)
ในโครงการนี้ นักศึกษาตางชาติจะมีผูดูแลสวนตัว ซึ่งเปน
นักศึกษาเยอรมันผูม ปี ระสบการณและคอยใหความชวยเหลือดาน
การติดตอกับเจาหนาที่ ปญหาในชีวิตประจำวัน ปญหาดาน
การเรียน ฯลฯ สมาพันธนักศึกษา (Studentenwerk) เปนอีก
หนึ่งหนวยงานที่ใหความชวยเหลือในมหาวิทยาลัยหลายแหง
สมาพันธนักศึกษาหลายแหงมีการชวยเหลือนักศึกษาตางชาติ
ทั้งการแนะนำดานประกันสุขภาพ ที่พักและโรงอาหาร
รวมถึงชวยในการปรับตัวเขากับชีวิตในเยอรมนีไดงายขึ้น
ในทุกมหาวิทยาลัยมีกลุมตัวแทนนักศึกษา กลุมนักศึกษา
ประจำคณะและกลุมมหาวิทยาลัย ซึ่งลวนเปนผูใหคำปรึกษา
ที่ดีเมื่อมีปญหาในการเรียนหรือชีวิตประจำวัน บอยครั้งที่
กลุมเหลานี้มักจัดการแนะแนวใหนักศึกษาแรกเขา นอกจากนี้
หากนักศึกษามีคำถามเรื่องการเรียน ก็สามารถปรึกษาผูสอน
ไดตามเวลาที่กำหนดไว
ขอควรรูอีกประการ: มหาวิทยาลัยเยอรมันคาดหวังวานักศึกษา
จะตองสามารถชวยตนเองไดในระดับหนึ่ง นักศึกษาตองรับผิด
ชอบเรื่องกระบวนการเรียนรูของตนเอง ชองทางชวยเหลือนั้น
มีหลากหลาย แตผูเรียนตองใชประโยชนจากชองทางเหลานี้
ดวยตนเอง
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พักที่ไหนดี
ในเยอรมนีนักศึกษาจะพักอยูในหอพักนักศึกษาหรือในที่พัก
ของเอกชน
เยอรมนีไมเหมือนประเทศอื่นตรงที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย
จะไมไดที่พักโดยอัตโนมัติ มีมหาวิทยาลัยเยอรมันนอยมาก
ที่เปนมหาวิทยาลัยแบบแคมปส (อาคารเรียนของมหาวิทยาลัย
อยูในบริเวณเดียวกัน) และสวนใหญแลวจะไมมีหอพักนักศึกษา
อยูภายในมหาวิทยาลัย แตทุกเมืองที่เปนเมืองมหาวิทยาลัย
ยอมมีหอพักนักศึกษาแนนอน หองในหอพักสวนใหญมีราคาถูก
แตตองรีบจองใหทันเวลา
อีกทางเลือกหนึ่งก็คือ ที่พักเอกชนซึ่งมีหลากหลาย ที่อยูอาศัย
เอกชนที่มีใหเลือกมีตั้งแตหองเปลาไปจนถึงอพารตเมนตพรอม
เฟอรนิเจอร แตนักศึกษามักชอบอยู Wohngemeinschaften
(WGs) คือการที่หลาย ๆ คนอยูในอพารตเมนตเดียวกัน
แตละคนมีหองนอนของตนเอง แตใชครัวและหองน้ำรวมกัน
ขอดีของการอยู WG คือราคาคอนขางยอมเยา และไดรูจัก
เพื่อนอยางรวดเร็ว การอยูรวมกับคนวัยเดียวกันเปนโอกาส
ดีเยี่ยมในการฝกภาษาเยอรมัน
ของมหาวิทยาลัยจะชวยใหคำแนะนำที่
เปนประโยชนในการหาที่พัก

International Office
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เยอรมนีมีสถานที่ทองเที่ยวอะไรบาง
คุณอาจคิดจะไปเยี่ยมลูกในเยอรมนี ซึ่งเปนความคิดที่ดีเพราะ
เยอรมนีมีสถานที่ทองเที่ยวมากมาย
ภูมิประเทศของเยอรมนีมีความหลากหลายและมีสเนห ทาง
เหนือมีหมูเกาะเรียงตอกัน มีหาดทรายและภูมิประเทศแบบ
พุมไมและทุงหญา ปาผสมที่มีตนไมหนาแนน และปราสาท
ยุคกลางเรียงรายอยูตามแนวเขาที่มีแมน้ำไหลผานในแถบ
ตอนกลางของประเทศซึ่งเหลากวียุคโรแมนติกของเยอรมันตาง
รำพันถึง และทางใตมีเทือกเขาแอลปตั้งตระหงานเคียงคูกับ
ทะเลสาบใสสะอาด

Germany has always...
been especially appealing to our daughter. She feels very comfortable
in the country and is fascinated by the culture and life there. Doing
a practical course at a German university was a really smart
decision. And the RISE programme by DAAD helped her a lot with
the organisation.
Of course, we were worried at first. Where would Lindsey live? How
would she get around the country? Would she really be safe there?
But after hearing our daughter talk about the great transportation
system and how safe she felt, we were relieved.
Lindsey learned an enormous amount in Germany and became
more self-confident. She saw that she can achieve any goal if she
puts her mind to it. During her practical course, she was able to
gain lots of experience researching in the lab – and that also proved
very valuable for her studies here in the States.

Michelle and Steven Pruden from Tooele, Utah, USA. Their daughter Lindsey
completed a practical course in Chemistry at the University of Paderborn.

คุณตองไมพลาดไปเยือนมหานครอยางเบอรลิน ฮัมบวรกและ
มิวนิก แตไมวาจะเปนเมืองใหญหรือเมืองเล็กของเยอรมนี
ก็เต็มไปดวยตารางกิจกรรมตาง ๆ ที่แสดงเอกลักษณทาง
วัฒนธรรมที่หลากหลาย ทั้งนิทรรศการ คอนเสิรต เทศกาล
การแสดง งานฉลอง งานแสดงสินคาและการแขงกีฬา ฯลฯ
ที่ลืมไมไดคือ งานเทศกาล (Feste) เยอรมนีมีงานเทศกาล
ทองถิ่นตลอดทั้งปใหนักทองเที่ยวไดสัมผัสประสบการณพิเศษ
ไมวาจะเปนเทศกาลคารนิวาลของแถบแมน้ำไรน เทศกาลไวน
แถบ Pfalz หรือเทศกาลเบียร Oktoberfest ในเมืองมิวนิก
เยอรมนีมีอาหารหลากหลายไมแพใคร ตั้งแตอาหารทองถิ่น
รสเยี่ยมแบบดั้งเดิมอยาง Sauerbraten (เนื้ออบหมักในน้ำสม
สายชู) ขาหมูและขาหมูทอดกินแกลมเบียรสดจากถัง ไปจนถึง
อาหารรังสรรคจากเชฟมือหนึ่งพรอมไวนรสเลิศ ทั่วเยอรมนี
มีภตั ตาคารอาหารประจำชาติทห่ี ลากหลายใหคณ
ุ ไดลม้ิ ลองชนิด
ไมมีเบื่อ
เยอรมนียังมีเครือขายการคมนาคมที่ดีเยี่ยม การเดินทางโดย
รถยนต รถไฟหรือเครื่องบินลวนสะดวกสบาย
นอกจากนี้ เยอรมนียังตั้งอยูใจกลางของยุโรป จึงเปนจุดเริ่มตน
ที่เหมาะสำหรับการไปเที่ยวประเทศอื่นในยุโรป ทั้งหมดนี้ รอให
คุณมาสัมผัสดวยตัวของคุณเอง

30 การศึกษาในเยอรมนี

คำถามและคำตอบสำหรับผูป กครอง 31

15

หาขอมูลเพิ่มเติมไดที่ไหน
คุณสามารถติดตอขอคำแนะนำเรื่องการวางแผนการศึกษาตอ
ในประเทศเยอรมนีไดในประเทศของคุณจากแหลงตอไปนี้
(คุณจะไดรับเอกสารอื่น ๆ ของ DAAD ที่ใหขอมูลอยาง
ละเอียด):
ศูนยบริการขอมูล (ICs) และสาขายอยของ DAAD
(ดูที่อยูไดที่ www.daad.de/local)
ที่ปรึกษาและอาจารยของ DAAD ประจำมหาวิทยาลัย
สำหรับประเทศไทยติดตอไดที่ DAAD Information Centre
Bangkok www.daad.or.th

ข้อมูลจากอินเตอร์เนต:
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา
ต่อในเยอรมนี:

การยื่นขอวีซา:
www.auswaertiges-amt.de

www.daad.de/deutschland
www.study-in.de

สำหรับประเทศไทย
สถานทูตเยอรมัน

หลักสูตร:

http://www.bangkok.diplo.de/

www.daad.de/internationalprogrammes
www.hochschulkompass.de
www.universityranking.de
www.studienwahl.de

ทุนและโครงการสนับสนุน:
www.funding-guide.de

เรียนภาษาเยอรมัน:
www.deutsch-uni.com
www.goethe.de
www.fadaf.de
www.testdaf.de
www.daad.de/sommerkurse

หรือที่สำนักงานใหญ

DAAD

ในกรุงบอนน

แผนที่แสดงมหาวิทยาลัย
ในประเทศเยอรมนี

บรรณาธิการ DAAD
Deutscher Akademischer Austauschdienst
German Academic Exchange Service
Kennedyallee 50, 53175 Bonn (Deutschland)
www.daad.de
แผนก
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