Newsletter ▪จดหมายข่าวฉบับพิเศษ ฉบับที่ ๑๕ / ๒๕๕๗
สานักงานผู้ดูแลนักเรียนในสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ถึง นักเรียนทุนโครงการ ๑ อาเภอ ๑ ทุน รุ่นที่ ๓
จดหมายเวียนฉบับพิเศษประจาเดือนกรกฎาคมนี้ สนร. มีเรื่องที่จะแจ้ง น้องๆ นักเรียนหนึ่งอาเภอหนึ่งทุนทุกคนทราบ เกี่ยวกับ
ข้อแนะนาในการเตรียมตัวสาหรับการสมัครเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ดังนี้

๑. การเลือกคณะและสถาบันที่ต้องการสมัครเรียนต่อ
สนร. ขอแนะนาให้นักเรียนหาข้อมูลของคณะและสถาบันที่ต้องการเข้าศึกษาโดยละเอียดก่อนเข้าศึกษา เพื่อประโยชน์ของนักเรียน
โดยตรง โดยข้อมูลที่ควรทราบก่อนสมัครเข้าศึกษา มีดังนี้
- สาขาวิชาที่ต้องการจะสมัครจากัดจานวนรับนักศึกษาหรือไม่ กรณีที่สาขาวิชาระบุว่า Zulassungsbeschränkung หรือ
Numerus Clausus (N.C.) นั้นหมายถึงสาขาวิชานี้จากัดจานวนรับ และเว็บไซต์ของสาขาวิชามักจะระบุเกณฑ์การคัดเลือกให้ด้วย
เช่น พิจารณาจากเกรดเป็นร้อยละเท่าไร จากประวัติการทางาน/ฝึกงาน ร้อยละเท่าไร เป็นต้น
ขอให้นักเรียนพิจารณาเลือกสมัครในสาขาวิชาที่ตรงกับสาขาวิชาที่ได้รับทุน และเป็นสาขาวิชาและสถาบันที่เหมาะสมกับระดับ
คะแนนของตนเอง ทัง้ นี้ นักเรียนควรเลือกสมัครอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชาที่ไม่จากัดจานวนรับ (Zulassungsfrei) เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเข้าศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด
- สาขาวิชาที่ต้องการจะสมัครมีข้อบังคับให้ฝึกงานก่อนเข้าศึกษา (Vorpraktikum) หรือไม่ และเป็นเวลานานเท่าไร บางสถาบันจะ
กาหนดว่า นักเรียนต้องมีหลักฐานการฝึกงานมาพร้อมกับยื่นใบสมัคร บางสถาบันอาจผ่อนผันให้ยื่นหลักฐานการฝึกงานหลังจากเข้า
ศึกษาไปแล้ว ๑ ปีการศึกษา เป็นต้น นักเรียนควรตรวจสอบให้ดีและเตรียมสมัครเข้าฝึกงานตามที่หลักสูตรกาหนด
- หลักสูตรที่ต้องการจะสมัครมีรายละเอียดอย่างไร สามารถเลือกวิชาเอกอะไรได้บ้าง เมื่อจบแล้วสามารถประกอบอาชีพใดหรือ
ศึกษาต่อด้านใดได้บ้าง บางสาขาวิชาอาจใช้ชื่อไม่เหมือนกับที่ประเทศไทยหรือมีรายละเอียดการเรียนที่ต่างกัน เช่น สาขาวิชา
เทคนิคการแพทย์ (Medical Technology) ในประเทศไทย เป็นการเรียนเพื่อใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ช่วยวินิจฉัยและรักษา
ผู้ป่วยโดยตรง แต่สาขาวิชา Medizinische Technik ที่เยอรมนี จะเป็นการเรียนเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ทางวิศวกรรมการแพทย์
และการนาไปใช้ โดยไม่ได้เน้นการวินิจฉัยหรือรักษาผู้ป่วย เป็นต้น
- กรณีที่มหาวิทยาลัยนั้นมีหลายวิทยาเขตกระจายอยู่ต่างเมือง ควรตรวจสอบว่าสาขาวิชานั้นมีการเรียนการสอนที่วิทยาเขตใดบ้าง
ทั้งนีน้ ักเรียนสามารถหาข้อมูลของสาขาวิชาต่างๆ ได้จากเว็บไซต์หรือเอกสารเผยแพร่ของมหาวิทยาลัย และจากแหล่งอื่นดังต่อไปนี้
-

เว็บไซต์ DAAD https://www.daad.de/deutschland/studienangebote/en/
เว็บไซต์ CHE http://www.che-ranking.de/cms/?getObject=2&getLang=de
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-

เว็บไซต์ Studienwahl http://www.studienwahl.de/index.htm
เวบไซต์ Studis http://www.studis-online.de/StudInfo/
เวบไซต์ของนิตยสาร Zeit Studienführer http://studienfuehrer.zeitverlag.de/
นิตยสาร Zeit Studienführer

ตามมหาวิทยาลัยต่างๆ มักจะมีการจัดงาน Open house เพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจเข้าศึกษาอย่างน้อยปีละครั้ง ขอแนะนาให้
นักเรียนหาโอกาสเข้าร่วมงานเพื่อจะได้พบปะกับนักศึกษารุ่นพี่และอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่สนใจ
และได้รับข้อมูลอื่นที่
นอกเหนือจากเว็บไซต์ด้วย
นอกจากการหาข้อมูลสาขาวิชาและสถาบันที่สนใจจะศึกษาแล้วนั้น การสารวจความชอบและความถนัดของตนเองก็เป็นเรื่องที่
สาคัญมาก สนร. จึงขอแนะนาให้นักเรียนทดสอบความถนัดผ่านแบบวัดความถนัดต่างๆ ก่อนการสมัครเข้าเรียนเพื่อสารวจ
ความชอบของตนเองอีกครั้งหนึ่ง
ซึ่งในบางมหาวิทยาลัยกาหนดไว้ด้วยว่า
นักเรียนต้องส่งผลการทดสอบความถนัดเหล่านี้
ประกอบการสมัครด้วย แบบวัดความถนัดที่สามารถทาการทดสอบออนไลน์ได้มีดังนี้
-

http://www.studieren-studium.com/studienwahltest
http://www.was-studiere-ich.de/index.php?resume_messages=true
http://www.hochschulkompass.de/studium-interessentest.html
http://www.ruhr-uni-bochum.de/borakel/
http://www.fh-koeln-studieninfos.de/e47593/e47905/e179782/index_ger.html

หากนักเรียนต้องการเอกสารการศึกษาต่างๆ เพิ่มเติม เพื่อใช้ในการสมัคร เช่น ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตรภาษา หนังสือรับรอง
การเงิน สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สนร. โดยแจ้งมายังอีเมล odos@oeaberlin.de

๒. การฝึกงานก่อนเข้าศึกษา (Vorpraktikum)
ในกรณีที่นักเรียนต้องฝึกงานก่อนเข้าศึกษาตามข้อบังคับของสถาบัน ขอให้นักเรียนแจ้งขออนุญาตฝึกงานมายังสนร. ต่อเมื่อได้รับ
การตอบรับจากสถานที่ฝึกงานแล้ว โดยให้ใช้แบบคาร้องทั่วไป ระบุสถานที่ฝึกงานที่ได้รับการตอบรับ รวมถึงระยะเวลาที่ฝึกงาน มา
โดยละเอียด
วิธีสมัครเข้าฝึกงานก่อนเข้าศึกษานั้น นักเรียนสามารถติดต่อสมัครได้ตามบริษัทที่เกี่ยวข้องโดยตรง หรืออาจติดต่อหน่วยราชการใน
เมืองที่นักเรียนศึกษาอยู่ก็ได้เช่นกัน เนื่องจากบริษัทต่างๆ มักไม่ประกาศรับสมัครตาแหน่งฝึกงานประเภทนี้ทางหนังสือพิมพ์หรือ
เว็บไซต์
หากนักเรียนพบปัญหาในการติดต่อสถานที่ฝึกงาน ขอให้แจ้ง สนร. ทราบเพื่อจะได้ช่วยประสานติดต่อให้ได้ต่อไป
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๓. การเปลี่ยนสาขาวิชา
หากนักเรียนต้องการเปลี่ย นสาขาวิชาก่อนเริ่มเรีย นปริญญาตรี ขอให้นักเรีย นแจ้งสนร. อย่างไม่เป็นทางการมาทางอีเมลก่อน
จากนั้นเมื่อได้รับจดหมายตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว ให้แจ้งขอเปลี่ยนสาขาวิชามายัง สนร. โดยกรอกในแบบคาร้องเปลี่ยน
สาขาวิชาที่ศึกษาต่อไปโดยเร็ว เนื่องจากตามระเบียบของทุนหนึ่งอาเภอหนึ่งทุน นักเรียนจะเปลี่ยนสาขาวิชาได้เพียงหนึ่งครั้ง และ
ต้องกระทาภายในภาคเรียนแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรีเท่านั้น
๔. ประกันสุขภาพ
เมื่อเข้าเรียนระดับมหาวิทยาลัย นักเรียนจะต้องเปลี่ยนมาใช้ประกันสุขภาพของรัฐบาล เนื่องจากเป็นข้อบังคับในการลงทะเบียน
เป็นนักศึกษาและต่อวีซ่า นักเรียนอาจเลือกทากับบริษัท Klemmer ต่อไป (ทางบริษัทจะจัดทาประกันรัฐบาลของ DAK ให้) หรือ
เปลี่ยนไปใช้บริษัทอื่นตามต้องการก็ได้ ทั้งนี้ นักเรียนจะต้องดาเนินการยกเลิกหรือเปลี่ยนประกันสุขภาพด้วยตนเอง
ข้อควรระวัง นักเรียนควรทาประกันสุขภาพใหม่ให้ต่อเนื่องกับประกันสุขภาพเดิม เช่น ประกันเดิมหมดอายุวันที่ ๓๑ ส.ค. ประกัน
ใหม่ก็ควรเริ่มมีอายุวันที่ ๑ ก.ย. เป็นอย่างช้า (สามารถทาประกันสุขภาพใหม่ก่อนที่ประกันเก่าจะหมดอายุ ก็ได้เช่นกัน) เพื่อป้องกัน
กรณีเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุในระหว่างที่ไม่มีประกันสุขภาพ และตามกฎหมายของเยอรมนี นักเรียนต้องมีประกันสุขภาพที่ใช้การได้
ตลอดเวลา มิฉะนั้นอาจมีผลต่อการต่อวีซ่าของนักเรียนได้
๕. การขออนุมัติศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น จากระดับเตรียมมหาวิทยาลัยเป็นระดับมหาวิทยาลัย
เมื่อได้ตัดสินใจเลือกเข้าเรียนในสถาบันใดแล้ว ขอให้นักเรียนส่งแบบคาร้องขออนุมัติศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นพร้อมแนบหลักฐาน
การตอบรับส่งมายังสนร. โดยทันที หลังจากที่ สนร. อนุมัติและแจ้งให้นัก เรีย นทราบแล้ว สานัก งาน ก.พ. จะดาเนินการโอน
ค่าใช้จ่ายระดับมหาวิทยาลัย จานวน ๙๘๐ ยูโรต่อเดือน ให้นักเรียนต่อไป โดยนักเรียนจะได้รับอัตราค่าใช้จ่ายประจาเดือนใหม่
ตั้งแต่วันที่เริ่มภาคเรียนในระดับมหาวิทยาลัย (Semesterbeginn)
ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า นักเรียนจะได้ ค่าใช้จ่ายประจาเดือนในอัตราดังกล่าวภายในวันที่ ๓๐ ก.ย. ๕๗ ก็ต่อเมื่อได้รับหนังสือแจ้ง
อนุมัติจาก สนร. ซึ่งลงวันที่ไม่เกิน ๓๑ ส.ค. ๕๗ เท่านั้น แต่หากนักเรียนได้รับ หนังสือแจ้งอนุมัติซึ่งลงวันที่หลังจาก ๓๑ ส.ค. ๕๗
แต่ไม่เกิน ๓๑ ต.ค. ๕๗ นักเรียนจะได้รับค่าใช้จ่ายประจาเดือนภายในวันที่ ๓๐ พ.ย. ๕๗
ในกรณีที่นักเรียนเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีธนาคาร ขอให้นักเรียนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน ก่อนที่จะถึงกาหนดได้รับเงินทุน
ตามจดหมายข่าวฉบับที่ ๑๔ วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๗
จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
สนร. เยอรมนี
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