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ข้อมูล หลักสูตรการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขาต่างๆ

คุณสมบัติของนักศีกษา การพิจารณาเข้ารบัการศึกษา ระยะเวลาเรยีน

ระดับภาษาที�จาํเป�น การเรยีนภาษา

รวบรวมข้อมูล

ข้อมูลทั�วไป 

เตรียมตัวเดินทาง

วีซ่า ตั�วเครื�องบิน พาสปอรต์ 

เดินทาง

เตรียมเอกสารและกรอกใบสมัคร

วิธีสมัครเรยีน ระยะเวลาในการสมัคร เอกสารที�จาํเป�น

ส่งเอกสาร

ขั�นตอนการเตรยีมตัว
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 ทําไมจงึควรมาศึกษาต่อในประเทศฝรั�งเศส

  ความเป� นเลิศของฝรั�งเศสในวิชาการสาขาต่างๆ

       ฝรั�งเศสเป�นประเทศที�มีความเป�นเลิศในศาสตรต์่างๆหลายแขนง ประเทศบ้านเกิดของ LOUIS PASTEUR ผู้ค้นพบวัคซีนคน

แรกของโลกแห่งนี� มีผู้ได้รบัรางวัลโนเบลในอดีตถึงป� จจุบัน ในสาขาฟ�สิกส์ แพทย์ เคมี และ เศรษฐศาสตร ์มาแล้วกว่า 40 คน มีผู้    

ได้รบัรางวัลเหรยีญฟ�ลด์เป�นจาํนวนรองจากสหรฐัอเมรกิา  มีสถาบันวิจยัวิทยาศาสตรแ์ห่งฝรั�งเศส ( CNRS) ที�ได้รบัการจดัอันดับ

ให้อยู่ในแนวหน้าอันดับต้น จาก วารสาร NATURE และ SCIMAGO ให้เป�นหน่วยงานวิจยัที�มีผลงานตีพิมพ์มากที�สุด และมี

บทความนวตกรรมมากที�สุด ไม่แพ้สถาบันวิทยาศาสตรข์องจนี ของรสัเซีย และ มหาวิทยาลัย HARVARD 

ความเป�นเลิศทางวิชาการส่งผลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของฝรั�งเศส ให้มีชื�อเสียงระดับสากล อาทิ ด้าน

อากาศยาน  รถไฟความเรว็สูง พลังงานนิวเคลียร ์การกาํจดัขยะ การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมเคมี ตลอดจนถึง เวชภัณฑ์  

 และเครื�องสาํอาง  ในทางกลับกัน ความสาํเรจ็ของอุตสาหกรรมเหล่านี� ผลักดันให้มีการผลิตบุคลากรที�มีคุณภาพในสาขาเหล่านี�

และ พัฒนาการวิจยัให้ล�าหน้าขึ�นเรื�อยๆ 

      สายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยปารสี ซึ�งเป�นมหาวิทยาลัยที�เก่าแก่ที�สุดในฝรั�งเศส ก่อตั�งในศตวรรษที� 13

และแตกย่อยออกมาเป�น มหาวิทยาลัย SORBONNE  ต่างๆ มีชื�อเสียงในด้านศิลปะ วัฒนธรรม การออกแบบ ซึ�งเป�นที�ยอมรบั

ทั�วโลกแล้ว ในด้าน สังคมศาสตร ์โดยเฉพาะในสาขากฎหมายมหาชน ระบบกฎหมายมหาชนของประเทศไทยได้รบัอิทธิพลมาจาก

ประเทศฝรั�งเศสไม่น้อย 
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 ทําไมจงึควรมาศึกษาต่อในประเทศฝรั�งเศส

 ฝรั�งเศสมีวัฒนธรรมในการกระจายอํานาจทางความรู้

       จากข้อมูลของ UNESCO และ กระทรวงศึกษาธิการของฝรั�งเศส ประมาณว่า ในระหว่างป�  พ.ศ. 2563 -2564 มีนักศึกษา

ต่างชาติอยู่ในฝรั�งเศส 365,000 คน ฝรั�งเศสมียังคงรกัษาวัฒนธรรมการ « ส่งออกการศึกษา » จะเห็นได้จากการที�มีการจดัตั�ง

องค์กร CAMPUS FRANCE สนับสนุนและเผยแพรก่ารให้นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาต่อในฝรั�งเศส เพื�อให้นักศึกษาเหล่านี�สืบทอด

วัฒนธรรมของฝรั�งเศสขยายวงกว้างต่อไป ในแต่ละป�  รฐับาลฝรั�งเศสจดัสรรให้ทุนช่วยเหลือนักศึกษาจากประเทศต่างๆ ที�มาศึกษา

ในฝรั�งเศส 

ค่าใช้จา่ยในการศึกษาระดับอุดมศึกษา

       ในขณะที�มหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษและญี�ปุ� น ได้รบังบประมาณจากรฐัไม่ถึงรอ้ยละ 40 ของค่าใช้จา่ยเพื�อการจดัการการ

ศึกษาในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยในฝรั�งเศสได้รบัเงินงบประมาณจากรฐัประมาณรอ้ยละ 90 อันเป�นผลมาจากคุณค่าพื�นฐาน

ทางความคิดที�ว่าประชาชนทุกคนต้องมีสิทธิ�ในการศึกษาเท่าเทียมกัน นักศึกษาต่างชาติและนักศึกษาชาวฝรั�งเศสจา่ยค่าเล่าเรยีนใน

อัตราเดียวกัน 

       ในสถาบันอุดมศึกษาของรฐั ค่าเล่าเรยีนโดยเฉลี�ยจะอยู่ระหว่าง 200 – 600 ยูโร ในระดับ ป. ตร ี– ป.เอก ทั�งที�แท้จรงิแล้วต้นทุน

ในการศึกษาของนักศึกษาสูงกว่านั�นมาก ประมาณการว่า ต้นทุนในการจดัการศึกษาให้แก่นักศึกษาชั�นป�ที� 1 สายสังคมศาสตร ์อยู่ที�

 3,600 ยูโร/คน/ ป�  และ สายวิทยาศาสตร ์อยู่ที� 10,000 ยูโร/คน/ป�   นอกจากนี� นักศึกษาต่างชาติยังมีสิทธิ�ได้รบัเงินช่วยเหลือ

อาคารสงเคราะห์ โดยไม่จาํกัดรายได้เช่นเดียวกับ
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ข้อมลูประเทศ
ฝรั�งเศส

      สาธารณรฐัฝรั�งเศส RÉPUBLIQUE FRANÇAISE เป�นประเทศที�มีศูนย์กลางตั�งอยู่ในภูมิภาคยุโรป ตะวันตก ทั�งยัง

ประกอบไปด้วยเกาะและดินแดน อื�น ๆ ในต่างทวีป สาธารณรฐัฝรั�งเศสเป�นประเทศที�มีแผ่นดินใหญ่ทอดตัวตั�ง ต่ทะเล

เมดิเตอรเ์รเนียนจนถึงช่องแคบอังกฤษและทะเลเหนือ และ จากแม่น�าไรน์จนถึงมหาสมุทรแอตแลนติก ชา ฝรั�งเศสมัก

เรยีกแผ่นดินใหญ่ ว่า หกเหลี�ยม (LHEXAGONE) เนื�องจากรูปทรงทางกายภาพของประเทศ

     ประเทศฝรั�งเศสเป�นประเทศผู้ก่อตั�งสหภาพยุโรปและมีพื�นที�ใหญ่ที�สุดในกลุ่มประเทศอีกด้วย สาธารณรฐัฝรั�งเศสยัง

เป�นประเทศผู้ก่อตั�งสหประชาชาติ เป�นสมาชิกประชาคมผู้ใช้ภาษา ฝรั�งเศสโลก จแีปด นาโต้และสหภาพลาติน นอกจากนี�

ยังเป�นสมาชิกถาวรของคณะมนตรคีวามมั�นคงแห่งสหประชาชาติ 

      ภูมิประเทศ สาธารณรฐัฝรั�งเศสภาคพื�นทวีปยุโรป (LA MÉTROPOLE WE FRANCE MÉTROPOLITAINE) ตั�งอยู่ใน

ภูมิภาคยุโรปตะวันตก มีพื�นที� 543,935 ตารางกิโลเมตร (210,013 ตารางไมล์ ) ทาํให้ ประเทศฝรั�งเศสเป�นประเทศที�ใหญ่

ที�สุดในกลุ่ม สหภาพยุโรป ซึ�งใหญ่กว่าประเทศสเปนเพียง นิดเดียว ประเทศฝรั�งเศส ยังมีพื�นที�ครอบคลุม ลักษณะ

ภูมิประเทศที�หลากหลายมาก
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ข้อมูลประเทศฝรั�งเศส

สกุลเงิน : เงินสกุลยูโร 

ภาษาราชการ : ภาษาฝรั�งเศส   

เมืองหลวง : กรุงปารสี (PARIS) 

เมืองสําคัญ : LYON, MARSEILLE, LILLE, TOULOUSE, BORDEAUX, NICE, STRASBOURG, TOULON,

RENNES เป�นต้น 

เวลา

        เวลาของสาธารณรฐัฝรั�งเศสจะช้ากว่าที�เมืองไทย 6 ชั�วโมง สํานักงานส่วนใหญ่จะเป� ดทุกวัน ยกเว้นวัน

อาทิตย์ และบางแห่งวันจนัทร ์ชั�วโมงทําการคือ 9.00 หรอื 10.00 น.-18.30 หรอื 19.00 น. หยุดพักเที�ยง

ตั�งแต่ 12.00 หรอื 13.00 น.-14.00 หรอื 15,00 น. รา้นค้าทั�วไป จะเป� ดรา้นประมาณ 9.00 18.00 น. ตั�งแต่วัน

จนัทร-์เสาร ์และมักพักตอนเที�ยง มีรา้นค้าจาํนวนมากที�จะป�ดในช่วงวันจนัทรแ์ละแทบทุกรา้นจะไม่เป� ดขาย

สินค้าในวันอาทิตย์ โดยเฉพาะช่วงบ่ายเลย รา้นขนมป� งมักจะเป�ดกันตั�งแต่ 7.00 น. และหยุดพักตอนเที�ยง

หลังจากนั�นจะเป�ดอีกครั�งจนถึงเวลาประมาณ 19.00 น. หรอืเกินกว่านั�นส่วนรา้นที�ไม่หยุดพักในตอนเที�ยง

ได้แก่ ซูเปอรม์ารเ์ก็ต ห้างสรรพสินค้า
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ภมูอิากาศของฝรั�งเศส

L’hiver | ฤดหูนาว
ฤดหูนาว เริ�มในเดอืนธนัวาคม เป�นชว่งที�หนาวในสดุในรอบป�  อุณหภูมเิฉลี�ยอยู่ที� 5.4 องศา
เซลเซยีส แมห้มิะจะไม่ไดต้กบอ่ย แตอุ่ณภมูก็ิมกัลดลงต�ากวา่ 0 องศา 

ฤดใูบไม้ผล ิ  (มนีาคม - มถินุายน) ซึ�งจะมแีสงแดดบา้ง อุณหภมิูจะอยูร่ะหวา่ง 2-17 องศา
เซลเซยีส 

เช่นเดียวกบัประเทศอื�นๆในยุโรป ประเทศฝรั�งเศสแผน่ดนิใหญมี่ทั�งหมด 4 ฤด ูไดแ้ก ่ฤดใูบไมผ้ล ิ
ฤดรูอ้น ฤดใูบไม้รว่ง และฤดหูนาว โดยแตล่ะฤดจูะกินเวลาประมาณ 3 เดอืน

ฤดรูอ้น  เริ�มตั�งแตเ่ดอืนมิถุนายน และสิ�นสดุในเดอืนสงิหาคม เป�นช่วงเวลาที�อากาศรอ้นที�สดุใน
รอบป�  แม้จะรอ้นแตโ่ดยปกตแิลว้อุณหภมิูมกัสงูไมเ่กนิ 35 องศา อุณหภมูเิฉลี�ย (รวมกลางคนื)
อยู่ที� 19.9 องศาเซลเซยีส 

 ฤดใูบไมร้ว่ง  ฤดใูบไมร้ว่ง กนิเวลาตั�งแตเ่ดอืนกนัยายนไปจนถงึพฤศจกิายน เป�นช่วงเปลี�ยนผา่น
ระหวา่งฤดรูอ้นไปยงัฤดหูนาว อากาศเย็น บางวนักชื็�น ฝนตกบอ่ยและหมิะอาจเริ�มตกไดต้ั�งแต่
เดอืนพฤศจกิายน
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หลักเกณฑ์ค่าใช้จา่ย ของนักเรยีนทุนรฐับาลค้นหาเพิ�มเติมได้ที�

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

งบประมาณค่าใช้จา่ยนักเรยีนทุนรฐับาล ที�ศกึษาในประเทศฝรั�งเศส 
มผีลตั�งแต่วนัที� 1 ตลุาคม 2563 เป� นต้นไป 

หมายเหตุ 1. ในกรุงปารสีและปรมิณฑล ไดแ้ก ่เขตรหสั (Postcode) : 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94 และ 95 

2. เหมาจา่ย : ไม่ตอ้งมใีบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงิน ประกอบการเบกิจา่ย

3. ตามที�จา่ยจรงิ : ตอ้งมีใบเสรจ็รบัเงนิ/ใบเรยีกเกบ็เงนิ ประกอบการเบกิจา่ย เทา่กบัจาํนวนเงินที�ขอเบกิ

4. ค่าใช้จา่ยประจาํเดอืน มีหลกัเกณฑ์ดงันี�

 4.1 นักเรยีนทั�วไป (มไิดฝ้ากอยูใ่นความดแูลของ Campus France) ใหไ้ด้รบัคา่ใชจ้า่ยประจาํเดอืนตามอตัราขา้งตน้ 

 4..2 ค่าใชจ้า่ยประจาํเดอืน : การจา่ยกรณีไม่เต็มเดอืน ใหจ้า่ยตามสดัสว่นวนัที�มีสทิธไิดร้บัในเดอืนนั�น 

5. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การศกึษา ประกอบดว้ย คา่หนังสอื คา่อุปกรณ์การศกึษา คา่ใชจ้า่ยในการจดัทาํ/ตพีมิพ์

วทิยานิพนธ์

6. เงินชดเชยค่าใชจ้า่ยในการดแูลนักเรยีน : เงินที�สาํนักงาน ก.พ. หรอืสาํนักงานผูด้แูลนักเรยีนในตา่งประเทศเรยีกเกบ็

เพื�อเป�นค่าใช้จา่ยในการดาํเนินงานเกี�ยวกับการดูแลและจดัการศกึษาสาํหรบันักเรยีนที�ศกึษาในต่างประเทศ มใิช่

รายการค่าใช้จา่ยของนักเรยีนทนุที�จะได้

ทั�งนี�เริ�มมีผลใช้ตั�งแตวั่นที� 1 มกราคม 2565 เป�นต้นไป

หน่วย:ยโูร
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ค่าใช้จา่ยในการเรียนต่อโดยเฉลี�ย

https://www.mastersportal.com/articles/553/costs-of-studying-abroad-in-the-netherlands-tuition-housing-and-
food.html

ปรญิญาตร ี  70 ยูโร 
ปรญิญาโท   243 ยูโร
ปรญิญาเอก  380 ยูโร
โรงเรยีนวิศวกรรมชั�นสูง 601 ยูโร

กําหนดโดยประกาศกระทรวงทุกป�  ในป�  การศึกษา 2565 -2566
กําหนดดังนี� 

ค่าเล่าเรยีนมหาวิทยาลัยเอกชนในฝรั�งเศสขึ�นอยู่กับหลักสูตรและชื�อ
เสียงของสถาบัน อยู่ระหว่าง 2ม000 – 20000 ยูโร

ค่าที�พัก
หอพักนักเรยีน ประมาณ 150 ถึง 600 ยูโรต่อเดือน 
เช่า / แชรอ์พารท์เมนต์ ประมาณ 400 ถึง 700 ยูโรต่อเดือน
โฮสแฟมิลี� ประมาณ 200 ยูโรถึง800 ยูโรต่อเดือน

ค่าอาหาร 
200 - 300 ยูโรต่อเดือน

 ค่าประกันสุขภาพ 20 – 50 ยูโรต่อเดือน

ค่าเดินทาง
ค่าตั�วรายเดือน30 - 75 ยูโร

 ค่าสาธารณูปโภคประกอบด้วย 
(ไฟฟ� าค่าน�าอินเทอรเ์น็ต) 
ประมาณ 200 ยูโรต่อเดือน

ค่าหนังสือและอุปกรณ์อื�นๆ 50 ยูโรต่อเดือน

ค่าใช้จา่ยรายเดือนโดยประมาณ

ปารสี (เมืองหลวงของฝรั�งเศส): เฉลี�ย 1,050 ถึงประมาณ 1200 ยูโรต่อเดือน 
ค่าใช้จา่ยอย่างต�า นอกกรุงปารสี 700.- ยูโร
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ที�พกั
หอพักมหาวิทยาลัย 

    หอพักมหาวิทยาลัย มีการจดัการโดยหน่วยงานของรฐัที�เรยีกว่า CROUS

(Centres Regionaux des Euvres Universitaires et Scolaires) หน่วยงาน

ดังกล่าวจะอยู่ในเขต มหาวิทยาลัยหรอืในเมือง โดยผู้ที�เข้าพักในหอพัก

มหาวิทยาลัยนั�นต้องผ่านเกณฑ์ของหน่วยงาน CROUS

    หอพักของ CROUS เป�นที�พักแบบประหยัดที�สุด กล่าวคือค่าเช่ารายเดือน

แตกต่างกันไป ราคา 120 ยูโรสําหรบัห้องนอนเตียงเดี�ยว 350 ยูโรสําหรบัสตูดิโอ

ที�พักเหล่านี�ค่อนข้างจะมีจาํกัด จงึจดัสรรไว้เพื�อนักเรยีนทุนรฐับาลฝรั�งเศสก่อน 

    นอกจากนี�มหาวิทยาลัยหลายแห่งทําข้อตกลงกับ CROUS เอื�อประโยชน์ให้

นักศึกษาต่างชาติที�เข้ารว่มในโครงการการแลกเปลี�ยนหรอืความรว่มมือต่างๆ 

สามารถสํารองห้องพักได้ บางสถาบันการศึกษายังสงวนไว้สําหรบันักศึกษา

ต่างชาติที�เข้าศึกษาในป�ที�สองของระดับปรญิญาโทหรอืปรญิญาเอกอีกด้วย

หอพักของสถาบันวิชาชีพชันสูง "Grandes Ecoles" และสถาบันการศีกษาเอกชน 

     สถาบันวิชาชีพชั�นสูง Grandes Ecoles และสถาบันการศึกษาเอกชนบางแห่ง

ได้จดัหอพักของทางสถาบันไว้แล้ว ซึ�งตั�งอยู่ภายในเขตของสถาบันเอง สถาบัน

เหล่านี�จะพยายามสงวนที�พักจาํนวนหนึ�งไว้สําหรบั นักศึกษาต่างชาติ ค่าเช่า

โดยทั�วไปอยู่ระหว่าง 250 ถึง 350 ยูโรต่อเดือน หอพักนอกมหาวิทยาลัย 

แบ่งเป�น 2 ประเภทคือ

 1. หอพักเอกชน  หอพักประเภทนี�มีอยู่มากที�สุดในย่านชุมชนเมืองรอบ

มหาวิทยาลัย มีความสะดวกสบายและมีบรกิารที� หลากหลายอีกด้วย (เช่นแผนก

ต้อนรบั โทรศัพท์ภายใน ห้องโถงพักผ่อนของนักศึกษา ห้องอาหาร ห้องซักรดี

อัตโนมัติ การทําความสะอาด โรงจอดรถ และอื�นๆอีกมากมาย) หอพักเหล่านี�

มักตั�งอยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย สําหรบัหอพักเอกชนนั�นค่าเช่าอยู่ระหว่าง 600 ถึง

700 ยู โรต่อเดือนในปารสี และประมาณ 400 ถึง 700 ยูโรต่อเดือนในเมืองอื�นๆ

เป�นวิธกีารเช่าอาศัยที�มีความเป�นอิสระและความยืดหยุ่นมากที�สุด การเช่าที�อยู่

อาศัยนั�นเกิดจากทั�ง การติดต่อส่วนบุคคลหรอืทั�งติดต่อผ่านสํานักงาน

อสังหารมิทรพัย์ ถ้าการเช่านั�นกระทําผ่านทางตัวแทน อสังหารมิทรพัย์ ต้องเสียค่า

ธรรมเนียมเป�นจาํนวนเงินเท่ากับหรอืน้อยกว่าจาํนวนค่าเช่าหนึ�งเดือนที�ต้องชําระ

ที�พักอาศัยนั�นมีให้เช่าทั�งแบบห้องเปล่าหรอืแบบพรอ้มด้วยเฟอรนิ์เจอร ์สัญญาเช่า

จะอยู่ในระยะเวลาหนึ�งป�  แต่สามารถขอออกจากที�พักก่อนวันหมดสัญญาเช่า 

ด้วยการแจง้ให้ทราบก่อนล่วงหน้าสามเดือนสําหรบัห้องเช่าแบบไม่มีเฟอรนิ์เจอร์

หรอืแจง้ก่อนหนึ�งเดือนสําหรบัห้องที�ตกแต่งแล้ว

 2. การแชรที์�พัก วิธกีารนี�จดัเป�นทางเลือกที�สามารถขยับขยายได้ตลอด การเช่า

ห้องรว่มกันอาจเป�นได้ทั�งการแบ่งพื�นที� ห้องชุดหรอืแบ่งพื�นที�ในบ้านกับนักศึกษา

คนอื�นๆ การเช่าแบบนี�ก็มักจะมีราคาถูกกว่าการเช่าพักคนเดียว และ เป�ดโอกาสให้

นักศึกษาฝรั�งเศสและนักศึกษาต่างชาติได้พบปะกัน 
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1.) ระบบการศึกษาของสาธารณรฐัฝรั�งเศส

 1. การศึกษาก่อนวัยเรยีน

 2. การศึกษาระดับประถมศึกษา

 3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา

 3.1 มัธยมศึกษาตอนต้น

 3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย

 4. การศึกษาระดับอุดมศึกษา

 4.1 กระบวนการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา

 4.2 การทดสอบวัดระดับความรูภ้าษาฝรั�งเศส

 4.3 การศึกษาในสาขารฐัศาสตร ์แพทยศาสตร ์ศิลปะ

 4.4 ค่าเล่าเรยีนในสถาบันอุดมศึกษา

II)  การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางชั�นสูง Grandes Ecoles

 1. Ecoles Normales Supérieures

 2. Ecoles d’Ingénieurs 

 3. Ecoles de Commerce et de Gestion

 4. Grandes Ecoles อื�นๆ

III)  การศึกษาหลักสูตรที�เป� ดสอนเป�นภาษาอังกฤษ

IV) เงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์

ระบบการศึกษา
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I) ระบบการศึกษาของสาธารณรัฐฝรั�งเศส

      การศึกษาในโรงเรยีนของรฐัตั�งแต่ระดับก่อนวัยเรยีนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เป�นการศึกษาให้เปล่า ไม่เสีย

ค่าเล่าเรยีนและโรงเรยีนจดัหาหนังสือให้ยืมใช้ตลอดป�การศึกษา การสมัครเข้าศึกษาของผู้ที�พาํนักในฝรั�งเศสเริ�มด้วยการ

ลงทะเบียนที�ศาลาว่าการท้องถิ�น (Mairie) ในเขตภูมิลาํเนาที�อาศัย เมื�อเด็กจบชั�นอนุบาล โรงเรยีนอนุบาลจะส่งตัวต่อให้

โรงเรยีนประถมศึกษาในเขตเดียวกันเป�นทอดๆ จนกระทั�งจบชั�นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในกรณีที�ต้องการเรยีนใน

โรงเรยีนอื�นที�อยู่นอกเขตที�จดัไว้ สามารถยื�นคาํขอเป�นแต่ละกรณีได้ การตอบรบัขึ�นอยู่กับความสามารถของโรงเรยีนใน

การรบันักเรยีน ดังนั�น จงึไม่มีการสอบคัดเลือกเข้าเรยีน  ด้วยหลักการที�ว่าเด็กทุกคนไม่ว่าถือสัญชาติใดมีโอกาสเท่าเทียม

กันในการเข้ารบัการศึกษา  สาํหรบัการศึกษาในโรงเรยีนเอกชน ไม่คาํนึงถึงเขตภูมิลาํเนาและไม่มีการสอบคัดเลือก 

การรบัเข้าศึกษาในระดับมัธยมจะพิจารณาจากผลการศึกษาเป�นสาํคัญ

1. การศึกษาก่อนวัยเรียน  เด็กอายุ 3 -5 ป�

      การศึกษาก่อนวัยเรยีนหรอืก่อนการศึกษาภาคบังคับในโรงเรยีนอนุบาล แบ่งเป�น 3 ชั�น คือ ชั�นเด็กเล็ก (Petite

section) ชั�นเด็กกลาง (Moyenne section) และชั�นเด็กโต (Grande section) ในบางโรงเรยีนที�มีความพรอ้มด้าน

บุคลากรและสถานที� อาจเป�ดรบัเด็กที�พอช่วยตัวเองได้ที�มีอายุตั�งแต่ 2 ป�ครึ�ง การสอนในระดับนี�มุ่งฝ� กหัดให้เด็กรูจ้กัช่วย

ตนเอง เริ�มเรยีนรู ้และแสดงความสามารถ พัฒนาทักษะทางภาษา ทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการสื�อสารด้วยคําพูด มีจาํนวน

ชั�วโมงเรยีนอยู่ที� 24 ชั�วโมง/สัปดาห์ 

      การประเมินวัดผลเป�นการประเมินทักษะที�เด็กแต่ละคนเรยีนรู ้เช่น ใช้ภาษาสื�อสารได้ พอใช้ ดี หรอืดีมาก ไม่มีการ

สอบให้คะแนนจดัลาํดับในชั�นเรยีน หากครูเห็นว่าเด็กยังไม่มีทักษะที�จะเลื�อนไปในชั�นที�สูงขึ�น จะเสนอให้เด็กซ�าชั�น หรอื

หากเด็กมีศักยภาพ อาจให้ข้ามชั�นได้ ทั�งนี� ผู้ปกครองมีสิทธิ�ให้ความเห็นในการตัดสินใจ

การศึกษาระดับต้น
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2. การศึกษาระดับประถมศึกษา เด็กอายุ 6-10 ป�

      การศึกษาระดับนี�จดัเป�นก้าวแรกของการศึกษาภาคบังคับซึ�งถือตามเกณฑ์อายุ จะสิ�นสุดเมื�อเด็กอายุ 16 ป�  

แบ่งออกเป�น 5 ชั�น ได้แก่ 

 ชั�นเตรยีมประถมศึกษา Cours Préparatoire – CP

 ชั�นประถมศึกษาต้นป�ที� 1 Cours Elémentaire 1– CE 1

 ชั�นประถมศึกษาต้นป�ที� 2 Cours Elémentaire 2– CE 2

 ชั�นประถมศึกษากลางป�ที� 1 Cours Moyen 1– CM 1

 ชั�นประถมศึกษากลางป�ที� 2 Cours Moyen 2– CM 2

      การประเมินวัดผลยังคงเหมือนระดับก่อนวัยเรยีน คือประเมินทักษะและระดับความรูข้องเด็กเฉพาะรายเทียบกับ

วัตถุประสงค์ที�ตั�งไว้ การวัดผลกระทาํสม�าเสมอตลอดป�การศึกษาในรูปของการบ้าน แบบฝ�กหัด การตอบคําถามในชั�น

เรยีนและไม่มีการจดัลาํดับที� ครูที�สอนวิชาการหลักๆ จะเป�นครูคนเดียวกันคือครูประจาํชั�น 

3. การศึกษาระดับมัธยมศึกษา เด็กอายุ 11-17 ป�  

      แบ่งออกเป�น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย

      3.1 มัธยมศึกษาตอนต้น เด็กอายุ 11-14 ป�  

      ระดับนี�แบ่งออกเป�น 4 ชั�น เริ�มตั�งแต่ ชั�น 6 ชั�น 5 ชั�น 4 และชั�น 3 ในระดับนี� เด็กเริ�มก้าวไปสู่โลกของการเรยีนรูท้ี�มี

ความรบัผิดชอบมากขึ�น มีครูเฉพาะแต่ละวิชา หลังจากระดับนี�ไปแล้วการศึกษาจะแยกออกเป�นสายสามัญและสาย

วิชาชีพ หลักสูตรนี�จงึกําหนดให้นักเรยีนในชั�น 3 ทุกคน เข้ารบัการฝ�กงานเป�นเวลา 1 สัปดาห์ เพื�อทาํความรูจ้กักับวิชาชีพ

ต่างๆ ซึ�งถือเป�นก้าวแรกของการเรยีนรูโ้ลกของการประกอบอาชีพ โดยนักเรยีนต้องทาํรายงานการฝ�กงานทั�งข้อเขียน

และปากเปล่า

      การประเมินวัดผล มีการสอบเก็บคะแนนตลอดป�  มีคะแนนการมีส่วนรว่มอภิปรายในชั�น ในสิ�นป� ชั�น 3 มีการสอบรบั

ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (Brevet) ซึ�งข้อสอบส่วนหนึ�งเป�นข้อสอบกลางทั�วประเทศ ใบคะแนนผลการเรยีนจะ

ระบุคะแนนที�ได้ในแต่ละวิชา และคะแนนเฉลี�ยรวมทุกวิชาของนักเรยีน พรอ้มความเห็นของครูผู้สอนแต่ละวิชา คะแนน

สูงสุดของชั�น และคะแนนเฉลี�ยของชั�นในวิชานั�นๆ เพื�อให้เห็นว่านักเรยีนจดัอยู่ในกลุ่มใด แต่จะไม่มีการจดัลาํดับที�

ระบบการศึกษา
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 3.2 มัธยมศึกษาตอนปลาย เด็กอายุ 15-17 ป�  

      ในระดับนี�แยกเป�น 2 สาย คือ 1) สายสามัญและเทคโนโลยี และ 2) สายวิชาชีพ โดยทั�ง 2 สายแบ่งเป�น 3 ชั�น คือ

      ชั�น 2 (Seconde)   ในสายสามัญและเทคโนโลยี นักเรยีนทุกคนเรยีนวิชาพื�นฐาน 

      ชั�น 1 (Première)  ในสายสามัญและเทคโนโลยี นักเรยีนเข้าสู่สายวิชาเฉพาะ เช่น สายสามัญวิทยาศาสตร ์สายสามัญเศรษฐศาสตร์

และสังคม สายสามัญภาษาและวรรณคดี สายเทคโนโลยีบรหิารจดัการ สายเทคโนโลยีออกแบบศิลปะ 

      ในสายวิชาชีพ หลังจบชั�นชั�น 1 ( Première) นักเรยีนสามารถสอบรบัประกาศนียบัตรวิชาชีพ Certificat d’Aptitude

Professionnelle - CAP หรอื Brevet d’Etudes Professionnel - BEP และเข้าสู่ตลาดแรงงานได้ 

       ชั�นปลาย (Terminale) เมื�อสิ�นป� การศึกษา เด็กต้องเข้าสอบรบัประกาศนียบัตร Baccalauréat สายสามัญและเทคโนโลยีหรอืสาย

วิชาชีพ ซึ�งเป�นการสอบทั�วประเทศใช้ข้อสอบกลาง เป�นการสอบที�เป� ดสิทธิ�ให้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา 

        การประเมินวัดผล มีรูปแบบเหมือนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ความแตกต่างที�สาํคัญอย่างหนึ�งของการวัดผลระหว่างโรงเรยีน

ระบบฝรั�งเศสและระบบไทย คือ ในฝรั�งเศส นักเรยีนเขียนตอบเป�นอัตนัยเป�นส่วนใหญ่ เริ�มตั�งแต่ชั�นประถมจะเขียนตอบเป�นประโยคสั�นๆ

และค่อยพัฒนาเป�นย่อหน้า ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรยีนเขียนตอบอย่างมีโครงสรา้ง มีคํานํา มีข้อสนับสนุน ข้อคัดค้าน 

และมีสรุป ซึ�งวิธีการเขียนตอบแบบนี�เป� นลักษณะเฉพาะตัวของระบบความคิดแบบฝรั�งเศส ซึ�งเป�นป�ญหาสําหรบันักเรยีนไทยที�มาศึกษา

ต่อในฝรั�งเศส โดยเฉพาะในสายสังคมศาสตร์

 ตารางระบบการศึกษาก่อนวัยเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ระบบการศึกษา 14



        เมื�อพูดถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาในยุโรป เรามักจะนึกถึง Bologna Process หากเปรยีบว่า ข้อตกลง Schengen 

นําไปสู่การเป�ดพรมแดนให้ประชากรยุโรปเดินทางเข้าออก ตั�งถิ�นฐาน ประกอบอาชีพได้โดยไรพ้รมแดนในกลุ่มประชาคม 

ข้อตกลง Bologna ก็มีหลักการเดียวกัน คือนําไปสู่การเป�ดพรมแดนการศึกษา ให้นักศึกษาสามารถย้ายไปศึกษาในประเทศ

อื�นๆ ในประชาคม จงึจาํเป�นที�จะต้องมีโครงสรา้งระบบการศึกษาเดียวกัน มีระบบหน่วยกิตเดียวกันที�เอื�อต่อการโอนย้าย

หน่วยกิต แบ่งภาคการศึกษาเหมือนกัน  โดยแบ่งระดับการศึกษาออกเป�น ปรญิญา ตร ี– โท – เอก ดังนี� 

        ปรญิญาตร ี(Licence) หลักสูตร 3 ป�  หรอืที�ฝรั�งเศสเรยีกว่า ระดับ Bac + 3 เนื�องจากใช้เวลาศึกษา 3 ป�  หลังระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย มีหน่วยกิต 180 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 6 ภาคการศึกษา

        ปรญิญาโท (Master) หลักสูตร 2 ป�  หรอืที�ฝรั�งเศสเรยีกว่า ระดับ Bac + 5 เนื�องจากใช้เวลาศึกษา 5 ป�หลังมัธยมศึกษา

ตอนปลาย มีหน่วยกิต 120 หน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 4 ภาคการศึกษา

         ปรญิญาเอก (Doctorat) หลักสูตร 3 ป�  หรอืที�ฝรั�งเศสเรยีกว่า ระดับ Bac + 8 เนื�องจากใช้เวลาศึกษา 8 ป�หลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย

        อย่างไรก็ตาม การเข้าสู่ Bologna Process มิได้หมายความว่าจะต้องทิ�งรูปแบบการศึกษาที�เป� นแบบเฉพาะของตน

ฝรั�งเศสยังคงรกัษารูปแบบการศึกษาแบบเดิมไว้บางส่วนด้วย แต่ปรบัให้เชื�อมต่อเข้ากับระบบ Bac + 3/ Bac +5 และ Bac +8

ได้อย่างเข้าใจง่าย เช่น การศึกษาระดับประกาศนียบัตร Bac + 2  ในสถาบันเทคโนโลยีอุดมศึกษา (Institut Universitaire de

Tecnhologie) หรอืการศึกษาใน Grandes Ecoles ซึ�งจะอธิบายในหัวข้อ Grandes Ecoles ต่อไป

 

การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา
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การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา

ลักษณะเฉพาะตัวของระบบการศึกษาฝรั�งเศส

      การศึกษาระดับอุดมศึกษาในฝรั�งเศสมีรายละเอียดดังนี� โดยได้แสดงภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาต่างๆ 

ในตารางหน้าถัดไป*

 1. การเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษามีทั�งการสอบคัดเลือก ซึ�งได้แก่การเข้า Grandes Ecoles และการคัดเลือกจากใบสมัคร ซึ�ง

ได้แก่การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ทั�งนี� ในบางสาขาวิชาที�เป� ดสอน ในมหาวิทยาลัยก็อาจมีการสอบคัดเลือก

 2. การสอบคัดเลือกให้เข้าศึกษาระหว่างหลักสูตร มีในระดับ Bac+1/ Bac +2 หรอืสูงกว่านั�น แต่จาํนวนสถานศึกษาที�เป� ดรบั

สําหรบัผู้ที�เข้าในระดับ Bac +3 มีน้อยมาก

 3. หลักสูตรอุดมศึกษาที�ใช้เวลาศึกษา 2 ป�  (Bac + 2) มีวัตถุประสงค์เพื�อผลิตนักศึกษาให้เข้าสู่ตลาดแรงงานได้ทันทีที�สาํเรจ็

การศึกษา แต่ก็เป� ดทางให้สามารถศึกษาต่อในระดับที�สูงขึ�นได้ เช่น ผู้ที�สาํเรจ็การศึกษาได้รบัวุฒิบัตร Diplôme Universitaire

de Technologie - DUT หรอื Brevet de Technicien Supérieur - BTS สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อเพิ�มอีก 1 ป�  เพื�อรบั

ปรญิญาตรไีด้ 

 4. การเรยีนหลักสูตรเตรยีมอุดมศึกษาเฉพาะทางชั�นสูง (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles – CPGE) เป�นหลักสูตร

2 ป�  เพื�อสอบเข้าศึกษาต่อใน Grandes Ecoles นั�น ไม่มีวุฒิบัตรรองรบั  หากเรยีนไปแล้ว 2 ป�  แต่สอบเข้าไม่ได้ ก็สามารถเทียบ

หน่วยกิตและโอนย้ายไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย  โดยสมัครเข้าศึกษาในป�ที� 3 เพื�อรบัปรญิญาตรไีด้ 

5. วุฒิบัตรวิชาชีพชั�นสูงบางสาขาวิชา ต้องใช้เวลาศึกษาเพิ�มจากปรญิญาปกติ เช่น หลักสูตรสถาป�ตยกรรม หากศึกษาจบ

ระดับ Bac + 5 ได้รบัปรญิญาโทสาขาสถาป�ตยกรรมศาสตร ์และหากศึกษาต่ออีก 1 ป�  ก็จะได้รบัวุฒิบัตรที�สามารถควบคุมงาน

ได้ตามกฎหมาย เป�นต้น

6. ถึงแม้ว่าโครงสรา้งหลักของระบบการศึกษา คือ Bac+3/ Bac+5/ Bac+8 อย่างไรก็ตามวุฒิบัตรสาํเรจ็การศึกษาระดับ Bac

+2/ Bac + 4/ Bac +6 อาทิเช่น การศึกษาสายศิลปกรรม สายบรกิารสุขภาพ ก็ยังคงมีอยู่

 7. การศึกษาต่อในระดับปรญิญาโทในประเทศฝรั�งเศส จาํเป�นอย่างยิ�งที�นักเรยีนจะต้องสาํเรจ็การศึกษาปรญิญาตรใีนสาขาที�

เกี�ยวข้อง ตัวอย่างเช่น ผู้ที�จบปรญิญาตรสีาขาอักษรศาสตร ์จะไม่มีโอกาสได้รบัการตอบรบัให้เข้าศึกษาต่อในสาขาการบรหิาร

จดัการ ซึ�งสามารถกระทาํได้ในประเทศไทยหรอืสหรฐัอเมรกิา 
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 ตารางแสดงหลักสูตรการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

 * ที�มา Campus France

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา

 4.1 กระบวนการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษาสาํหรบันักศึกษาต่างชาติจากประเทศไทย

      การศึกษาต่อระดับปรญิญาตร ีและระดับอนุปรญิญา วุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายของประเทศไทย เป� ดสิทธิ�ให้

นักเรยีนสามารถสมัครเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในฝรั�งเศสได้ โดยทาํการทดสอบภาษาฝรั�งเศส TCF – DAP รอบพิเศษที�จดัไว้

สําหรบันักศึกษาต่างชาติที�ประสงค์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยฝรั�งเศสซึ�งจะมีขึ�นในเดือนมกราคม และผลคะแนนทดสอบจะส่งต่อไป

ยังคณะกรรมการคัดเลือกการสมัครมหาวิทยาลัยในเดือนกุมภาพันธ์ สาํหรบัการเป�ดภาคเรยีนประจาํป� ในเดือนกันยายน การสมัคร

สอบ TCF – DAP สามารถทาํได้ทั�งจากในและนอกประเทศฝรั�งเศส https://www.france-education-international.fr/article/tcf-

dap?langue=fr
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การสมัครศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

      การศึกษาปรญิญาตรใีนประเทศไทยเป�นหลักสูตร 4 ป�  ในขณะที�การศึกษาระดับปรญิญาตร ีในฝรั�งเศส (Licence) เป�นการ

ศึกษาระดับ Bac +3 การเทียบวุฒิการศึกษาเพื�อการศึกษาต่อจงึไม่สามารถกําหนดตายตัวได้ และไม่มีองค์กรกลางที�ทาํหน้าที�

เทียบวุฒิการศึกษาเพื�อการศึกษาต่อ การพิจารณารบันักเรยีนให้เข้าศึกษาในระดับใดนั�นขึ�นอยู่กับการพิจารณาของแต่ละสถาบัน

ซึ�งจะพิจารณาจากระเบียนการศึกษา ประสบการณ์ทาํงาน รวมทั�งศักยภาพในการศึกษา ดังนั�น ผู้ที�สําเรจ็การศึกษาปรญิญาตรี

ในประเทศไทย อาจได้รบัให้เข้าศึกษาในระดับปรญิญาโทป�ที� 2 (Master 2) ได้โดยไม่ต้องผ่านชั�น Master 1 ทั�งนี�ขึ�นอยู่กับพื�นฐาน

วิชาที�ได้ศึกษามาแล้วในระดับปรญิญาตรวี่าตรงกับหลักสูตรที�สมัครมากน้อยเพียงใด อาทิเช่น ในสาขากฎหมาย และในทางกลับ

กันอาจได้รบัการตอบรบัให้เข้าศึกษาในระดับปรญิญาตรปี� สุดท้าย  (Licence 3) ได้ หากมหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นว่าวิชาที�เรยีน

มาในระดับปรญิญาตรยีังไม่เพียงพอต่อการเข้าไปศึกษาในระดับปรญิญาโท

      กระบวนการสมัครส่วนใหญ่กระทาํผ่านการคัดเลือกจากใบสมัคร ผู้สมัครต้องส่งใบสมัคร ถึงหน่วยงานหรอืผู้รบัผิดชอบ

หลักสูตรที�ตนสนใจสมัคร ระยะเวลาเป�ดรบัสมัครเริ�มประมาณกลางเดือนมีนาคม หรอืต้นเดือนเมษายนเป�นต้นไป สถาบันส่วน

ใหญ่ไม่เรยีกเก็บค่าใบสมัคร ค่าใบสมัครแตกต่างกันไปตามแต่สถาบัน โดยป� จจุบันอยู่ประมาณ 30 – 140 ยูโร (กรณีมีการสอบ

เข้า) ผู้สมัครควรมีความรูภ้าษาฝรั�งเศสระดับ B2 เป�นอย่างน้อย ป� จจุบันมีหลักสูตรที�เป� ดสอนเป�นภาษาอังกฤษเพิ�มขึ�นเรื�อยๆ

โดยเฉพาะในสายวิทยาศาสตร์

 การศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก

      กระบวนการสมัครเริ�มโดยการติดต่ออาจารย์ที�มีผลงานในสายงานเดียวกับหัวข้อที�นักศึกษาสนใจ หรอืติดต่อไปที�บัณฑิต

วิทยาลัยปรญิญาเอก (Ecole Doctorale) ซึ�งจะแจกจา่ยหัวข้อวิทยานิพนธ์ไปยังหัวหน้าคณะวิจยัที�ทาํงานเกี�ยวข้องกับหัวข้อนี�

ระยะเวลารบัสมัครเริ�มประมาณเดือนมิถุนายน ซึ�งเป�นเวลาที�ผลการสอบปรญิญาโทออกมาแล้ว ในกรณีที�อาจารย์ที�ปรกึษาเห็น

ว่าผู้สมัครยังมีพื�นความรูไ้ม่พอเพียงกับการทาํวิจยั อาจตอบรบัโดยมีเงื�อนไขให้ศึกษาระดับปรญิญาโทก่อนได้ ในทางกลับกัน

กรณีที�นักศึกษามีโครงการมาศึกษาปรญิญา โท – เอก และในป� แรกได้รบัเข้าศึกษาระดับปรญิญาโท หากอาจารย์ที�ปรกึษาเห็น

ว่ามีศักยภาพเพียงพอ ก็อาจให้เลื�อนขึ�นไปศึกษาในชั�นปรญิญาเอกได้ในป�การศึกษานั�น 

การศึกษาระดับ
อุดมศึกษา
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   เกณฑ์การวัดระดับความรูภ้าษาฝรั�งเศสที�เป� นมาตรฐานได้แก่เกณฑ์ของสภายุโรป CECR ที�แบ่งระดับความรูเ้ป�น 6 ระดับ

ตั�งแต่

 - ระดับเริ�มต้น A1 และ A2  ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต�าตั�งแต่ 100-350 ชั�วโมง

 - ระดับกลาง B1 และ B2    ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต�าตั�งแต่ 400 - 900 ชั�วโมง 

 - ระดับสูง  C1 และ C2      ใช้เวลาในการศึกษาอย่างต�าตั�งแต่ 900 ชั�วโมงขึ�นไป

 ผู้ที�มีความรูร้ะดับ B2 จะสามารถเข้าใจสาระสาํคัญของเรื�องที�เป� นรูปธรรมและนามธรรม  ในข้อเขียนที�ซับซ้อน สนทนาแลก

เปลี�ยนด้านเทคนิคสาขาวิชาเฉพาะได้ สื�อสารได้อย่างเป�นธรรมชาติ ให้คู่สนทนาเข้าใจโดย ไม่ต้องใช้ความพยายาม แสดงความ

เห็นเรื�องเหตุการณ์ป� จจุบันได้ทั�งในทางสนับสนุนและคัดค้าน และเสนอทางออกได้หลายทาง สาํหรบัการเข้าศึกษาในสาขา

กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์สังคมศาสตร ์และมนุษยศาสตรอ์ื�นๆ มหาวิทยาลัยบางแห่งอาจกาํหนดเกณฑ์ในการรบัเข้าศึกษาไว้ที�

ระดับ C1 

      การทดสอบวัดระดับภาษาหรอืวุฒิบัตรทักษะภาษาซึ�งเป�นที�ยอมรบัของสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่

 - Test de Connaissance du Français (TCF)

 - Test d’Evaluation de Français (TEF)

 - ประกาศนียบัตร DELF (Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondie de langue

française)

 - ประกาศนียบัตรทักษะภาษาอื�นๆ

 Test de Connaissance du Français (TCF) 

       TCF เป�นการทดสอบวัดระดับความรูภ้าษาฝรั�งเศสของกระทรวงศึกษาธิการ ผลคะแนน TCF  มีอายุใช้งานเป�นเวลา 2 ป�

สามารถสมัครสอบได้หลายครั�งโดยมีระยะเวลาพักช่วงก่อนการสอบครั�งถัดไป อย่างน้อย 60 วัน ผลคะแนน TCF เป�นที�ยอมรบั

ในการสมัครศึกษาต่อในระดับปรญิญาตรแีละปรญิญาโท ในมหาวิทยาลัย การสอบ TCF มีทั�งการสอบสําหรบับุคคลทั�วไป

ซึ�งเป� ดสอบตลอดป�  และการสอบรอบพิเศษสาํหรบัผู้ที�สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั�นป�ที� 1/ ชั�นป�ที� 2/ โรงเรยีน

สถาป�ตยกรรม ที�ต้องผ่านกระบวนการสมัคร Demande d’Admission Préalable - DAP ซึ�งเรยีกว่า TCF-DAP การสมัคร

TCF-DAP กระทาํพรอ้มกระบวนการสมัครเข้าศึกษาในระดับอุดมศึกษา สาํหรบัการเป�ดภาคการศึกษาในเดือนกันยายนของป�

นั�นๆ (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติม ตัวอย่างข้อสอบได้ที�เว็บไซต์ของหน่วยงานที�จดัสอบคือ  www.ciep.fr) 

การทดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั�งเศส
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 ประกาศนียบัตร DELF (Diplôme d’études en langue française) et DALF (Diplôme approfondi de langue française)

     DELF และ DALF เป�นประกาศนียบัตรที�ออกโดยกระทรวงศึกษาธิการของฝรั�งเศสสาํหรบัชาวต่างชาติโดยเฉพาะ เพื�อรบัรอง

ระดับความรูแ้ละการใช้ภาษาฝรั�งเศสอย่างเป�นทางการ โดยแบ่งเป�น  6 ระดับ ได้แก่

 DEFL มี 4 ระดับคือ A1A2 B1 B2 และ 

 DALF มี 2 ระดับคือ C1 C2    

 ประกาศนียบัตร DELF และ DALF แตกต่างจากผลคะแนนการทดสอบฯ TCF และ TEF ตรงที�มีอายุการใช้งานตลอดชีพ ผู้เข้า

สอบรบัประกาศนียบัตรนี�ไม่จาํเป�นต้องแสดงหลักฐานการศึกษาใดๆ ทั�งสิ�น

       ผู้ที�สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาชั�นป�ที� 1/ ชั�นป�ที� 2/โรงเรยีนสถาป�ตยกรรม ที�ต้องผ่านกระบวนการสมัคร

Demande d’Admission Préalable - DAP ต้องแสดงประกาศนียบัตร DELF ระดับ B2 เป�นอย่างต�า หรอื C 1 ถึง C2  แล้วแต่

สาขาและหลักสูตรที�สมัครเข้าศึกษา หากได้รบัประกาศนียบัตร DELF / DALFแล้ว จะได้รบัการยกเว้นไม่ต้องทดสอบวัดระดับ

ความรูภ้าษาฝรั�งเศสอื�นๆ ใดอีก ในกระบวนการสมัครเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ศูนย์การศึกษาทางไกลของกระทรวง

ศึกษาธิการฝรั�งเศส CNED เป� ดสอนการเตรยีมตัวสอบ DELF และ DALF จาํนวน 30 ชั�วโมง สาํหรบัการสอบแต่ละระดับ โดยผู้ที�

สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที�เว็บไซต์ : www.cned.fr/formation-professionnelle/fle (สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติม

ตัวอย่างข้อสอบได้ที�เว็บไซต์ของหน่วยงานที�จดัสอบคือ www.ciep.fr) 

 ประกาศนียบัตรทักษะภาษาอื�นๆ

       ประกาศนียบัตรทักษะภาษาอื�นๆ ที�ออกโดย Alliance Française สภาหอการค้าปารสี หรอื มหาวิทยาลัย (Diplôme

d’université) อาจเป�นที�ยอมรบัของสถาบันการศึกษาบางแห่ง แล้วแต่เงื�อนไขการรบัของสถาบันนั�นๆ  ในแต่ละป�มีผู้เดินทางมา

ฝรั�งเศสเพื�อศึกษาภาษาฝรั�งเศสประมาณกว่า 100,000 คน ทางการฝรั�งเศสได้ออกตราประกันคุณภาพให้แก่สถาบันสอนภาษา

ต่างๆ เพื�อควบคุมคุณภาพการสอนภาษาฝรั�งเศสให้แก่คนต่างชาติ ป� จจุบัน มีสถาบันกว่า 90 แห่ง ที�ได้รบัตราประกันคุณภาพนี�

(สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้  www.qualitefle.fr) 

การทดสอบวัดระดับ
ความรู้ภาษาฝรั�งเศส
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      การศึกษาในสาขารฐัศาสตร ์แพทยศาสตร ์และศิลปะ ในที�นี�จะขอกล่าวถึง 3 สาขานี�เท่านั�น เนื�องจากเป�นสาขาที�นักเรยีนไทย

ให้ความสนใจและมีรูปแบบการเป�ดรบันักศึกษาค่อนข้างแตกต่างจากคณะอื�นๆ

 4.3.1 การศึกษาสาขารัฐศาสตร์ สถาบันที�เป� ดสอนสาขาวิชานี�มี 2 ประเภท คือ

 - สถาบันรฐัศาสตร ์(Institut d’Etudes Politiques) 

 - มหาวิทยาลัย ในคณะรฐัศาสตร ์หรอื กฎหมาย

 สถาบันรัฐศาสตร์ (Institut d’Etudes Politiques – IEP) เป�นสถาบันที�จดัตั�งขึ�น เพื�อการสอนวิชาการเมืองการปกครองโดย

เฉพาะ ในป�  2557 มีสถาบัน IEP ทั�วประเทศ จาํนวน 10 แห่ง IEP ที�มีชื�อเสียงมากที�สุดคือ IEP กรุงปารสี หรอืที�นิยมเรยีกกันว่า

Sciences Po Paris เป�นสถาบันที�มีความเป�นเลิศทางวิชาการ การสอบแข่งขันเข้าศึกษาในชั�นป�ที� 1 สําหรบัผู้จบมัธยมศึกษาตอน

ปลาย จดัว่าเป�นสนามสอบหนึ�งในบรรดาการสอบเข้าที�ยากที�สุด นักเรยีนต่างชาติสามารถสอบเข้าได้ 2 ทาง คือ สนามสอบทั�วไป

เหมือนกับนักเรยีนชาวฝรั�งเศส และสถาบัน IEP บางแห่งเป� ดรบันักเรยีนต่างชาติแยกต่างหากโดยการคัดเลือกจากใบสมัครและ

สอบสัมภาษณ์ หลักสูตร IEP ใช้ระยะเวลาศึกษา 5 ป�  โดยแบ่งเป�น 2 ระดับ คือ ป�ที� 1-3 ศึกษาวิชาพื�นฐานทั�วไป และป�ที� 4-5

ศึกษาวิชาเน้นหนัก ผู้ที�จบปรญิญาตร ีหรอื Bac +3 จากมหาวิทยาลัย สามารถสมัครเข้าศึกษาต่อในชั�นป�ที� 4 ได้

 มหาวิทยาลัย หลักสูตรปรญิญาตรคีณะรฐัศาสตรห์รอืกฎหมาย แต่เดิมนั�นการศึกษาสาขารฐัศาสตรเ์ป�นภาควิชาหนึ�งในคณะ

กฎหมาย ซึ�งนักเรยีนจะเลือกศึกษาเน้นหนักได้ในชั�นปรญิญาตรปี�ที� 3  ในป� จจุบันเริ�มมีการเป�ดสอนสาขานี�ตั�งแต่ชั�นป�ที� 1 ใน

มหาวิทยาลัยบางแห่งในฝรั�งเศส อาทิเช่น มหาวิทยาลัยปารสี 1 ปารสี 2 ปารสี 8 มหาวิทยาลัย Lyon มหาวิทยาลัย Amiens

เป�นต้น การสมัครเข้าศึกษาสาขานี�

 ในมหาวิทยาลัยไม่มีการสอบแข่งขันเหมือนกับการสมัครเข้า IEP แต่เป�นการคัดเลือกจากใบสมัครและในบางมหาวิทยาลัยมีการ

ทดสอบภาษาอังกฤษ 

 4.3.2 การศึกษาสาขาแพทยศาสตร์

      การศึกษาสาขาแพทยศาสตร ์เป� ดสอนในมหาวิทยาลัยรว่มกับโรงพยาบาลชั�นนํา (Centres Hospitaliers Universitaires)

นักศึกษาต่างชาตินอกประชาคมยุโรปไม่สามารถเข้าศึกษาในชั�นป� ใดก็ตามระหว่างหลักสูตร หากเป�นนักศึกษาแพทย์ใน

ประเทศไทยและยังไม่สาํเรจ็การศึกษาต้องการศึกษาต่อสาขาแพทยศาสตรใ์นฝรั�งเศส จะต้องสมัครเข้าศึกษาชั�นป�ที� 1 เหมือนผู้

สมัครที�สําเรจ็มัธยมศึกษาตอนปลาย คนอื�นๆ และเมื�อสอบผ่านสิ�นป�ที� 1 จงึจะสามารถขอศึกษาต่อในชั�นที�เทียบเท่าชั�นที�ได้เคย

ศึกษาในประเทศไทย 

การศึกษาในสาขา
รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์
และศิลปะ
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       ในกรณีที�สาํเรจ็การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายและผ่านกระบวนการสมัคร DAP ได้รบัเข้าชั�นป�ที� 1 หากสอบภาคที� 1 ไม่ผ่าน จะต้องย้าย

ไปเรยีนสาขาอื�นในภาคที� 2

       ผู้ที�สาํเรจ็ปรญิญาแพทยศาสตรบั์ณฑิต แพทย์ทั�วไปจากประเทศไทย สามารถสมัครเข้าศึกษาสาขาเชี�ยวชาญเฉพาะทางได้ โดยจาํนวนที�

เป� ดรบัแต่ละสาขาเฉพาะทางจะกําหนดโดยกฎกระทรวงแต่ละป�การจดัสอบกระทาํโดยสถานทูตฝรั�งเศสในไตรมาสแรกของป�

การศึกษาสาขาศิลปะ

       ฝรั�งเศสได้รบัการยกย่องว่าเป�นประเทศแห่งศิลปะ และมีสถาบันสอนศิลปะทั�งในภาครฐัและเอกชนที�หลากหลายในสาขาต่างๆ อาทิเช่น

ภาพถ่าย ภาพยนตร ์การแสดง ดนตร ีจติรกรรม ปฏิมากรรม ตบแต่ง กราฟฟ�ค ออกแบบ ฯลฯ ความแตกต่างระหว่างการศึกษาศิลปะใน

มหาวิทยาลัยและในสถาบันศิลปะ  (Ecole d’Art) อยู่ตรงที�ในมหาวิทยาลัยเน้นหนักเชิงทฤษฎีและให้ความสาํคัญกับการศึกษาเชิง

ประวัติศาสตรแ์ละสุนทรยีศาสตรแ์ละเชิงวัฒนธรรม แตกต่างจากการศึกษาในสถาบันศิลปะ ซึ�งสอนให้สรา้งสรรค์ผลงาน แม้ว่าในมหาวิทยาลัย

ไม่มีการสอบเข้า แต่ความสามารถในการรบันักเรยีนเข้าศึกษาสาขานี�มีจาํกัด การคัดเลือกดูจากใบสมัครเป�นสําคัญ  การคัดเลือกรบัเข้าศึกษา

ในสถาบันศิลปะเป�นการคัดเลือกที�เข้มข้น บุคลิกของผู้สมัคร มีส่วนสาํคัญไม่แพ้ความสามารถทางศิลปะ การสอบสัมภาษณ์เป�นตัวตัดสินที�

สําคัญในสาขาศิลปะประยุกต์ ผู้ที�ไม่มีพื�นความรูท้างด้านศิลปะมาก่อนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายก็สามารถสมัครเข้าศึกษาในสาขานี�ได้ 

 โดยสมัครเข้าศึกษาชั�นเตรยีมความพรอ้ม Mise à niveau en arts appliqués – Manaa ในสายดนตรแีละนาฏศิลป�  ต้องผ่านการทดสอบ

การแสดง นอกจากนี� การที�ฝรั�งเศสมีชื�อเสียงในด้านผู้นําแฟชั�น เป�นต้นกําเนิดของห้องเสื�อชั�นสูง  จงึมีนักศึกษาต่างชาติให้ความสนใจที�จะมา

ศึกษาสาขานี�มาก การศึกษาด้านการออกแบบแฟชั�นเป�นการศึกษาสายวิชาชีพ มีเป� ดสอนในหลักสูตร BTS (เทียบเท่า ปวส.) และสามารถ

ศึกษาต่อในหลักสูตรปรญิญาตรวีิชาชีพ (Licence Pro) ในมหาวิทยาลัยหรอืในสถาบันศิลปะออกแบบเช่น Ecole Nationale Supérieure des

Arts Décoratifs และได้รบัปรญิญาบัตรเทียบเท่าปรญิญาโท อย่างไรก็ตาม เนื�องจากเป�นการสอนสายวิชาชีพ  หากผู้สนใจมิได้ยึดติดกับ

ปรญิญาบัตรที�ได้รบัการรบัรองโดยรฐั แต่ต้องการได้ความรูท้างปฏิบัติเพื�อการประกอบอาชีพสามารถเข้าศึกษาในสถาบันเอกชนที�มี

ประสบการณ์ในด้านนี� อาทิเช่น L’Ecole de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne 

 ค่าเล่าเรียนในสถาบันอุดมศึกษา 

 นักศึกษาต่างชาติจา่ยค่าเล่าเรยีนในอัตราเดียวกับนักศึกษาฝรั�งเศส ซึ�งเมื�อเทียบกับประเทศสหรฐัอเมรกิาหรอือังกฤษจะเห็นว่าค่าเล่าเรยีนที�

นักศึกษาจา่ยเป�นจาํนวนต�ามาก แต่มิได้หมายความว่าการศึกษาในฝรั�งเศสมีต้นทุนต�าและด้อยคุณภาพ ทั�งนี� เนื�องจากรฐัรบัภาระค่าใช้จา่ย

ต้นทุนในการศึกษา

 โดยเฉลี�ยประมาณ 10,000 ยูโร/คน เพื�อให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาตามปรชัญาอุดมการณ์ของสาธารณรฐัฝรั�งเศส 

การศึกษาในสาขา
รัฐศาสตร์ แพทยศาสตร์
และศิลปะ
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II) การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทางชั�นสูง Grandes Ecoles

       Grandes Ecoles มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว คือ สถาบันอุดมศึกษาชั�นสูงกว่าปรญิญาตรทีี�สอนเฉพาะด้าน โดยแรกเริ�มได้แก่

สถาบันที�ผลิตบัณฑิตออกมาเป�นผู้นําในหน่วยงานราชการและรฐัวิสาหกิจ ได้แก่ Ecole Centrale, Ecole Nationale

d’Administration, Ecole des Hautes Etudes Commerciales, Ecole Normale Supérieure, Ecole Polytechnique 

 มหาวิทยาลัย (Université) มีเป� ดสอนหลายสาขาวิชา เช่น สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร ์ซึ�งอาจคล้ายคลึงกับสาขาที�สอนใน

Grandes Ecoles แต่บางสาขาวิชาก็ไม่มีสอนใน Grandes Ecoles เช่น สาขาวิชากฎหมาย เป�นต้น สถาบัน Grandes Ecoles

(ยกเว้น Ecoles Normales Supérieures) สอนวิชาเฉพาะด้าน เช่น สาขาวิชา สถาป�ตยกรรมศาสตร ์ซึ�งไม่มีสอนในมหาวิทยาลัย

เป�นต้น 

       ในป� จจุบัน คาํว่า Grandes Ecoles ได้ขยายวงกว้าง ครอบคลุมสถาบันศึกษาต่างๆ มากขึ�น  โดยจาํแนกได้เป�น 4 ประเภท

ดังนี�

 -Les Ecoles Normales Supérieures

 -Les Ecoles d’Ingénieurs สถาบันวิศวกรรม

 -Les Ecoles de Commerce et de Gestion สถาบันบรหิารธุรกิจ

 -ประเภทอื�นๆ 

 

การศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะ
ทางชั�นสูง Grandes Ecoles
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การศึกษาในสถาบัน
อุดมศึกษาเฉพาะทางชั�นสูง
Grandes Ecoles
 1. Ecoles Normales Supérieures – ENS เป�นสถาบันของรฐั มี 3 แห่งคือ ที� Paris Lyon และ Cachan (ชานกรุงปารสี) เป� ดสอนในสาขา

สังคมศาสตร ์อักษรศาสตร ์และวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี โดยแต่ละสถาบันเป� ดรบันักศึกษาจาํนวน 200-350 คน/ป�  ซึ�งหมายความว่า

แต่ละสาขาวิชาในสถาบันนั�นเป� ดรบันักศึกษา 20-40 คน ผู้ที�เข้าศึกษาต้องผ่านการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั�นป�ที� 1 และ 2 จากโรงเรยีน

เตรยีมอุดมศึกษาเฉพาะทางชั�นสูง (Classe préparatoire) มาแล้ว หลักสูตรที�ศึกษาใช้เวลา 4 ป�  โดยศึกษาวิชาเฉพาะ สัมมนา ประชุม

วิชาการ ฝ� กงานต่างประเทศ ฝ�กงานในองค์กร หรอืห้องทดลอง 

         การศึกษาใน Ecoles Normales Supérieures เป�นการศึกษาที�เข้มข้นเน้นความเป�นเลิศทางวิชาการ เนื�องจากต้องผ่านการคัดเลือก

2 ชั�น ในชั�นแรกคือ การเข้าศึกษาในระดับเตรยีมฯ (Classe préparatoire) และชั�นที�สอง คือ การสอบเข้าสถาบัน ENS นักคิด 

นักวิทยาศาสตร ์ที�ได้รบัรางวัลโนเบล และนักคณิตศาสตรเ์หรยีญ Fields ของฝรั�งเศสหลายคนสาํเรจ็การศึกษาจาก ENS นักศึกษาที�มี

สัญชาติฝรั�งเศสหรอืสัญชาติอื�นในสหภาพยุโรปได้รบัเงินทุนกว่า 1,000 ยูโร/เดือน ในระหว่างที�ศึกษาและมีข้อผูกพันรบัราชการเป�นเวลา

10 ป�  

 2. Ecoles d’Ingénieurs คาํถามที�มักพบบ่อยคือ วิชาวิศวกรรมศาสตรเ์ป� ดสอนในมหาวิทยาลัยหรอืไม่ หรอืมีสอนใน Ecoles d’Ingénieurs

เท่านั�น

        สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตรนั์�น เดิมสอนใน Ecoles d’Ingénieurs ก่อน ซึ�งสถาบันที�เก่าแก่ที�สุดก่อตั�งในป�  คือ Ecole Nationale des

Ponts et Chaussées ตั�งในศตวรรษที� 18 ในป� จจุบัน จาํนวน Ecoles d’Ingénieurs ในฝรั�งเศสมีจาํนวนกว่า 250 โรงเรยีน โดยกว่ารอ้ยละ

90 เป�นโรงเรยีนสังกัดสถาบันหรอืกํากับโดยองค์กรของรฐั และรอ้ยละ 8-10 เป�นสถาบันเอกชน ในป� จจุบันการสอนวิศวกรรมศาสตร ์ระดับ

ปรญิญาตร ี– ปรญิญาโทในมหาวิทยาลัยเริ�มแพรห่ลายขึ�น ส่วนใหญ่ใช้ชื�อว่า Sciences pour l’ingénieur หรอื Ingénierie  

        ความแตกต่างของการเรยีนวิศวกรรมศาสตรใ์นมหาวิทยาลัย และใน Ecoles d’Ingénieurs คือ ผู้ที�สําเรจ็หลักสูตร Ecoles

d’Ingénieurs (bac +5) ได้รบัวุฒิบัตร Diplôme d’Ingénieur เทียบเท่า Master 2 แต่ผู้ที�สาํเรจ็มหาวิทยาลัยที�ศึกษาปรญิญาตรแีละ

ปรญิญาโทสาขานี�โดยใช้เวลาศึกษา 5 ป� เท่ากัน ได้รบัวุฒิบัตร Master 2  

      ในฝรั�งเศส อาชีพวิศวกรไม่ใช่อาชีพที�มีการควบคุม อย่างเช่น อาชีพ ทนายความ สถาปนิก ผู้ที�ไม่มี Diplôme d’Ingénieur ก็สามารถ

ประกอบอาชีพวิศวกรได้  การสอนวิศวกรรมศาสตรใ์นระดับปรญิญาโทในมหาวิทยาลัยจดัเป�นเรื�องใหม่ เริ�มมีการเคลื�อนไหวอย่างจรงิจงัใน

ป�  พ.ศ. 2555 โดยการจดัตั�ง RESEAU FIGURE เพื�อส่งเสรมิการสอนวิศวกรรมศาตรใ์นมหาวิทยาลัย ถือเป�นทางเลือกใหม่ในการเรยีนเพื�อ

เป�นวิศวกร แต่ความสามารถของมหาวิทยาลัยในการรบันักศึกษาสาขานี�ยังต�ากว่าใน Ecoles d’Ingénieurs มาก และด้วยชื�อเสียงที�มีมา

นาน การคัดเลือกนักศึกษาและสาขาวิชาย่อยที�หลากหลาย ทาํให้ Ecoles Ingénieurs ยังคงเป�นที�นิยมของผู้ที�ต้องการประกอบอาชีพ

วิศวกร 
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 การสมัครเข้าศึกษาสามารถทาํได้ตามระดับการศึกษาดังนี�

 - เข้าศึกษาด้วยวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย (Bac) และศึกษา 5 ป�  อาทิเช่น สถาบัน INSA EN 

ที�สถาบัน INSA - Lyon เป� ดหลักสูตรพิเศษเป�นภาษาฝรั�งเศส ASINSA สาํหรบัการประกอบอาชีพวิศวกร

ในระดับสากล (international) เป� ดรบันักศึกษาฝรั�งเศสและนักศึกษาต่างชาติ 

 - เข้าศึกษาด้วยวุฒิ Bac+1 และศึกษาอีก 4 ป�

 - เข้าศึกษาด้วยวุฒิ Bac+2 และศึกษาอีก 3 ป�  ซึ�ง 2 ป�หลังจาก Bac นั�น อาจเป�นการศึกษา

      ในเตรยีมอุดมศึกษาเฉพาะทางชั�นสูง หรอืใน IUT หรอื BTS หรอื Licence ก็ได้ จาํนวนโรงเรยีนที�เป� ดรบัในระดับนี�มีมากที�สุด

 ในกรณีผู้ที�สําเรจ็ปรญิญาตรสีาขานี�มาแล้วจากประเทศไทย เทียบได้กับ Bac +4 สามารถสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรพิเศษ ใช้

เวลาศึกษา 2 ป�  ซึ�งเมื�อสาํเรจ็จะได้รบั Diplôme d’Ingénieur de spécialisation หลักสูตรดังกล่าวมีสอนใน Ecoles d’Ingénieurs

จาํนวนกว่า 70 แห่ง ในหลักสูตร “n+i”  สามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ�มเติมได้ที� www.nplusi.com

 ค่าเล่าเรยีนในสถาบันของรฐัอยู่ที�ประมาณป�ละ 600 ยูโร และในสถาบันเอกชนป�ละ 

6,000–7, 000 ยูโร สามารถดูรายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.fesic.org เครอืข่ายโรงเรยีนวิศวกรรมเอกชน

 3. Ecoles  de Commerce et de Gestion แบ่งได้เป� น 2 ประเภทคือ 

 - สถาบันที�อยู่ใต้การกาํกับดูแลของสภาหอการค้า ( Chambre de Commerce)

 - สถาบันเอกชน 

      สถาบันที�อยู่ใต้การกาํกับดูแลของสภาหอการค้า เป� ดสอนหลักสูตร Grande Ecole คือ หลักสูตรที�ใช้เวลาศึกษา 5 ป�  หลัง

มัธยมศึกษาตอนปลาย (Bac+5) ผู้สมัครสามารถเข้าศึกษาได้ทันทีเมื�อจบมัธยมศึกษาตอนปลาย หรอืหลังจากนั�น คือ Bac + 2

แล้วแต่สถาบัน ซึ�งสถาบันเหล่านี�ได้รบัมอบอาํนาจโดยกฎหมาย ให้ประศาสน์ปรญิญาบัตรที�ได้รบัการรบัรองเหมือนมหาวิทยาลัย

ของรฐั เทียบเท่าปรญิญาโท  สาํหรบัสถาบันเอกชนซึ�งมีอยู่กว่า 150 สถาบัน นั�น ประมาณครึ�งหนึ�งมีหลักสูตร Bac +3 ป�  และอีก

ครึ�งเป� ดสอนหลักสูตร Bac+4/5 ป�  เฉพาะหลักสูตรที�ได้รบัการรบัรองจากคณะกรรมการประเมินหลักสูตรและวุฒิบัตรด้าน

บรหิารธุรกิจ (Commission d’Evaluation des Formations et des Diplômes de Gestions ชื�อย่อ CEFDG) ในกาํกับดูแลของ

กระทรวงอุดมศึกษาและวิจยัฝรั�งเศสเท่านั�นที�มีศักดิ�และสิทธิ�เท่ากับปรญิญาโท (Master 2)   
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 สิ�งหนึ�งที�ควรตระหนักคือ การรบัรองสถานศึกษาโดยหน่วยงานของรฐัหรอืหน่วยงานที�ได้รบัมอบอาํนาจโดยกฎหมาย

แตกต่างจากการรบัรองหลักสูตร การที�สถาบันได้รบัการรบัรองจากรฐัมิได้หมายความว่าหลักสูตรทุกหลักสูตรที�เป� ด

สอนจะได้รบัการรบัรองเสมอไป (สามารถตรวจดูรายชื�อหลักสูตรการบรหิารธุรกิจ

 ที�ได้รบัการรบัรองซึ�งปรบัเป�นป� จจุบัน ณ วันที� 1 กันยายน ของทุกป� ได้ที� https://www.cefdg.fr/ecoles-et-

formations-visees)

4. Grandes Ecoles ประเภทอื�นๆ  ได้แก่ สถาบันวิชาเฉพาะชั�นสูงในสาขาต่างๆ อาทิเช่น

 -บรหิารราชการ Ecole Nationale d’Administration 

 -สัตวแพทย์ Ecole Nationale Vétérinaire

 -สาธารณสุข Ecole des Hautes Etudes en Santé Publique

 -สถาป�ตยกรรม Ecole d’Architecture

 -ศิลปะ ออกแบบ ตบแต่ง Ecole Nationale Supérieure des Beaux – Arts,Ecole Nationale Supérieure des Arts

Décoratifs

 -แฟชั�น Institut Français de la Mode

 -หนังสือพิมพ์  Centre de Formation des Journalistes

 -โฆษณา Ecole des Hautes Etudes en Sciences de l’Information

 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ�มเติมได้ที� www.cge.asso.fr
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การศึกษาหลักสูตรที�
เป� ดสอนเป� นภาษาอังกฤษ

III) การศึกษาหลักสูตรที�เป� ดสอนเป� นภาษาอังกฤษ

 ในป� จจุบัน มีสถาบันอุดมศึกษาในฝรั�งเศสที�เป� ดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษและ

 เป�นหลักสูตรที�รฐัให้การรบัรองปรญิญาบัตร (National Degree) เป�นจาํนวนกว่า 200 หลักสูตร โดยส่วนใหญ่เป�น

หลักสูตรสาขาบรหิารธุรกิจและการจดัการ  สามารถดูรายชื�อและข้อมูลของแต่ละหลักสูตรได้ที�

www.campusfrance.org)

 สิ�งที�ควรทราบในการหาข้อมูลจากเว็บไซต์นี� 

      เมื�อเข้าไปดูแต่ละหลักสูตร ให้ดูที� Description และที�คาํว่า Status จะเห็นว่ามี Status ของวุฒิที�ต่างกัน ได้แก่ 

 - Institution diploma        คือ วุฒิที�ออกโดยสถาบัน

 - Master’s Grade (CEFDG)  คือ วุฒิสาขาบรหิารธุรกิจซึ�งกระทรวงศึกษาธิการฝรั�งเศสรบัรอง

 - National Degrees L M D  คือ ตร ีโท เอก

       ในสาขาบรหิารธุรกิจ วุฒิที�เรยีกว่า MBA ไม่เป�นที�ยอมรบัของกระทรวงศึกษาธิการฝรั�งเศส ไม่มีค่าเทียบกับ

Master’s Grade ซึ�งเป�น National Degree การรบัรองวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการฝรั�งเศสให้ตามหลักสูตร มิใช่ให้

ตามสถาบัน อายุการรบัรอง (เรยีกว่า Visé) คือ 5 ป�  สถาบันที�มีชื�อเสียงจะได้รบัการรบัรองอย่างต่อเนื�อง แต่ก็มีสถาบัน

ที�หลักสูตรถูกถอดถอนการรบัรองเมื�อครบ 5 ป�  สถาบันที�มีชื�อเสียงที�มีหลายหลักสูตร มิได้หมายความว่าทุกหลักสูตรได้

รบัการรบัรอง visé จากกระทรวงศึกษา ตัวอย่างเช่น หลักสูตรที�  Audencia Nantes Ecole de Management มี

Status ต่างกันคือInternational Master in Management ได้รบัวุฒิ Institution diploma ซึ�งเป�นวุฒิที�ออกโดยสถาบัน

แต่หลักสูตร Master in Management ได้รบัวุฒิ Master’s Grade (CEFDG) ซึ�งกระทรวงศึกษาธิการฝรั�งเศสรบัรอง
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 เงินช่วยเหลือ
อาคารสงเคราะห์

IV) เงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์

       นักศึกษาต่างชาติที�เช่าห้องพักเพื�อการอยู่อาศัย มีสิทธิ�ได้รบัเงินช่วยเหลืออาคารสงเคราะห์เช่นเดียวกับนักศึกษา

ฝรั�งเศส ประเภทใดประเภทหนึ�งต่อไปนี�

 -Allocation de logement à caractère sociale (ALS)

 -Aide personnalisée au logement (APL)

        โดยดาํเนินการขอเงินช่วยเหลือกับ Caisse d’Allocations Familiales เมื�อมีบัตรพํานัก จาํนวนเงินที�ได้รบัขึ�นอยู่

กับป� จจยัหลายประการได้แก่ เขตที�พัก ลักษณะที�พัก รายได้ผู้รอ้งขอ โดยเฉลี�ยนักศึกษาจะได้รบัเงินช่วยเหลือประมาณ

150-200 ยูโร แล้วแต่กรณี 

 หมายเหตุ เงินที�ได้รบัเพื�อใช้จา่ยเพื�อดาํรงชีพในฐานะนักศึกษาในฝรั�งเศส ไม่ถือเป�นเงินที�ต้องเสียภาษีรายได้ในฝรั�งเศส

ตามที�ระบุในข้อตกลงว่าด้วยการหลีกเลี�ยงการเก็บภาษีซ�าซ้อนระหว่างฝรั�งเศสและไทย มาตรา 20 

http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/documentation.impot?

pageId=docu_international&espId=-1&sfid=440&choix=THA#pays

 

สาํนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั�งเศส

                                                                         ตุลาคม 2565
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 การขอวีซ่า

อันดับแรกจะต้องลงทะเบียนเป�นนักเรยีนในสถาบันอุดมศึกษาของฝรั�งเศสก่อน

ตรวจสอบเงื�อนไขสาํหรบัการทาํข้อสอบเข้าหรอืเข้ารว่มการสัมภาษณ์รบัสมัคร

ตรวจสอบเงื�อนไขสาํหรบัหลักสูตรการเรยีนของตนเอง

ผู้สมัครต้องอายุ 18 ป� ขึ�นไป

ผู้สมัครต้องเลือกคอรส์เรยีนหรอืคอรส์อบรมแล้ว

ผู้สมัครต้องได้รบัการตอบรบัจากสถาบันอุดมศึกษาในประเทศฝรั�งเศส เงื�อนไขการสมัครแตกต่างกันตามสัญชาติ

ของผู้สมัคร

หลักสูตรเรยีนหรอือบรมที�มีระยะเวลาเรยีนไม่เกิน 3 เดือน ผู้เรยีนจะต้องยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าพํานักระยะสั�น หรอื

Short-stay Visa

หลักสูตรเรยีนหรอือบรมที�มีระยะเวลาเรยีนตั�งแต่ 3 เดือนหรอื 6 เดือนขึ�นไป ผู้เรยีนจะได้รบัวีซ่าพาํนักระยะยาว

ชั�วคราว หรอื Temporary Long-stay Visa ซึ�งผู้เรยีนจะไม่ถูกรอ้งขอเอกสารหรอืมีขั�นตอนอื�นเพิ�มนอกเหนือจากนี�

หลังจากที�เดินทางถึงประเทศฝรั�งเศสแล้ว

หลักสูตรเรยีนหรอือบรมที�มีระยะเวลาเรยีนตั�งแต่ 6 เดือนขึ�นไป ผู้เรยีนจะได้รบัวีซ่าพาํนักระยะยาว หรอื Long

Stay-Visa ซึ�งสามารถเทียบเท่ากับ Residence Permit และเมื�อเดินทางถึงประเทศฝรั�งเศสแล้ว ผู้ถือวีซ่าจะถูก

รอ้งขอเอกสารเพิ�มเติมและต้องแสดงให้เจา้หน้าที�ด้วย

วีซ่านักเรียนประเทศฝรั�งเศส

การเรียนหรืออบรมในประเทศฝรั�งเศส

       ผู้ที�ต้องการเรยีนในประเทศฝรั�งเศสในฐานะส่วนหนึ�งของกาเรยีนในมหาวิทยาลัยหรอืรว่มโครงการนักเรยีนแลก

เปลี�ยนหรอืโครงการความรว่มมือ (Cooperation Programme)

เงื�อนไขของผู้ที�สมัครวีซ่านักเรียนประเทศฝรั�งเศส

ประเภทของวีซ่า
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 การขอวีซ่า

การพาํนักเพื�อขยายระยะเวลาการท่องเที�ยวหรอืเพื�อเหตุผลส่วนตัว

การดาํเนินกิจกรรมเกี�ยวกับอาชีพ (Professional Activity)

การศึกษาในประเทศฝรั�งเศส

การติดตามสมาชิกในครอบครวัมาอยู่ประเทศฝรั�งเศส

วีซ่าพํานักระยะยาว (Long-stay Visa)

       สําหรบัการพํานักอยู่ในประเทศฝรั�งเศสที�เกิน 90 วัน ผู้ที�ต้องการพํานักจะต้องยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าพํานักระยะยาวล่วง

หน้า กรณีนี�สัญชาติจะไม่สามารถยกเว้นผู้สมัครจากข้อกาํหนดได้ไม่ว่าผู้สมัครจะมีแผนในการพาํนักระยะเวลาเท่าไหร่

ระยะเวลาของ Long-stay Visa จะต้องอยู่ระหว่าง 3 เดือน – 1 ป� เท่านั�น หากต้องการขยายระยะเวลาของวีซ่าผู้สมัครจะ

ต้องยื�นคํารอ้งขอ Residence Permit ที�เขตที�ตนอาศัยอยู่ภายในระยะเวลาที�วีซ่ามีอายุอยู่นั�น Long-stay Visa จะเทียบ

เท่าได้กับ Schengen Visa ที�ให้อาํนาจผู้ถือในการเดินทาง โยกย้ายและพาํนักอยู่ในเขตเชงเก้นนอกประเทศฝรั�งเศส

สําหรบัระยะเวลาไม่เกิน 90 วันตลอดระยะเวลา 180 วันติดต่อกันภายใต้กฎของวีซ่าเชงเก้น

ประเภทของวีซ่าพาํนักระยะยาว (Long-stay Visa Categories)

1.

2.

3.

4.

       จากวัตถุประสงค์ที�กล่าวมา ผู้สมัครจะต้องแนบเอกสารเพิ�มเติมชี�แจงหรอืสนับสนุนการยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าและจะต้อง

ปฏิบัติตามขั�นตอนการยื�นคาํรอ้ง

Long-stay Visa ทาํหน้าที�เป� น Residence Permit (VLS-TS)

ผู้ถือ Long-stay Visa จะต้องทําให้ VLS-TS ของตนมีผลสมบูรณ์ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากเดินทางเข้า

ประเทศฝรั�งเศส ถ้าไม่ทาํตามเงื�อนไขนี�ผู้ถือวีซ่าจะไม่สามารถอยู่ในประเทศฝรั�งเศสได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและจะ

ไม่สามารถเข้าเขตเชงเก้นได้อีก ขั�นตอนการทาํสถานะให้ถูกต้องและสมบูรณ์สามารถทาํผ่านช่องทางออนไลนได้ โดยผู้ถือ

วีซ่าสามารถเข้าไปดําเนินการได้ที�เว็บไซต์ https://administration-etrangers-en-

france.interieur.gouv.fr/particuliers/#/
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 การขอวีซ่า

อีเมลที�สามารถติดต่อได้

ข้อมูลของวีซ่า

วันที�เดินทางเข้าประเทศฝรั�งเศส

ที�อยู่ในประเทศฝรั�งเศสของผู้ถือวีซ่า

บัตรเครดิตที�ใช้ชาํระค่าธรรมเนียมประกันออนไลน์สาํหรบั Residence Permit ที�เหมาะสม หรอืสแตมป�

ฟอรม์คาํรอ้งขอวีซ่าที�กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พรอ้มลงลายมือชื�อและวันที� จะต้องพิมพ์และยื�นเอกสารฉบับจรงิ

หนังสือเดินทางที�ออกไม่เกิน 10 ป� และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้าและมีอายุหนังสือเดินทางเหลืออย่างน้อย 3 เดือน

หลังจากระยะเวลาวีซ่าที�ได้รบัหมด (ควรมีอายุหนังสือเดินทางอย่างน้อย 15 เดือน)

ใบเสรจ็การชําระค่าธรรมเนียมวีซ่าฝรั�งเศส

รูปถ่ายหน้าตรง 2 ใบ พื�นหลังสีขาวขนาด 3.5 x 4.5 ซม. ถ่ายจากด้านหน้าโดยไม่สวมใส่สิ�งต่างๆบนใบหน้าหรอืศรษีะ

ภาพถ่ายอายุไม่เกิน 6 เดือน ใบหูและคิ�วจะต้องปรากฎบนภาพถ่าย ภาพถ่ายจะต้องครอบคลุมถึงศรษีะและด้านบน

ของหัวไหล่โดยต้องเห็นใบหน้า 70-80% ของภาพอย่างชัดเจน

ข้อมูลที�ต้องแจง้ ได้แก่

อิเล็กทรอนิกสาํหรบัพฤติการณ์ของผู้ถือวีซ่า ซึ�งสามารถซื�อได้จากรา้นขายหนังสือใดก็ได้ สาํนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ของฝรั�งเศส (French Office for Immigration and Integration: OFII) มีสิทธิ�รอ้งขอพบเพื�อขอข้อมูลเพิ�มเติม ขอให้

ตรวจสุขภาพหรอืลงชื�อใน Integration Contract 

       หากผู้ถือวีซ่าต้องการพํานักอยู่ในประเทศฝรั�งเศสนานเกินกว่าระยะเวลา VLS-TS ที�ได้รับ ผู้ถือวีซ่าจะต้องยื�น

คําร้องขอ Residence Permit ที�ทํางานในเขตที�พักอาศัยของตนภายใน 2 เดือนก่อน Long-term Visa ป� จจุบัน

จะหมดอายุ  สาํหรบัข้อมูลเพิ�มเติมสามารถศึกษาได้ที�เว็บไซต์ https://www.service-public.fr/

หน่วยงานสนับสนุนที�ได้รบัการจดัตั�งที� Directorate-General for Foreign Nationals in France สามารถติดต่อได้ที�

หมายเลขโทรศัพท์ 0806 001 620 หรอือีเมล dgef-support@interieur.gouv.fr

เอกสารที�ใช้ในการยื�นคาํร้องขอวีซ่านักเรียนฝรั�งเศส

เอกสารเบื�องต้น

1.

2.

3.

4.
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 การขอวีซ่า

เอกสารรบัรองการลงทะเบียนเรียน

ประเทศที�ใช้ระบบการศึกษาแบบ EEF – การศึกษาในประเทศฝรั�งเศส: ใบรบัรองการลงทะเบียนเรยีนผ่าน

Application EEF-Pastel ระบุหมายเลข

EEF ประเทศที�ไม่ใช้ระบบการศึกษาแบบ EEF – การศึกษาในประเทศฝรั�งเศส: ใบรบัรองการลงทะเบียนเรยีนใน

สถาบันอุดมศึกษาหรอืสถาบันเฉพาะทาง

ประกาศนียบัตรการจบการศึกษาป�ล่าสุด (เฉพาะประเทศที�อยู่นอกระบบการศึกษาแบบ EEF – ระบบการศึกษาของ

ประเทศฝรั�งเศส)

หลักฐานที�พักระยะเวลา 3 เดือนแรก: สาํเนาหลักฐานการเช่าที�พักในประเทศฝรั�งเศสหรอืหลักฐานการสาํรองห้อง

พักจากที�พักของเอกชนหรอืสถาบันการศึกษาหรอืหนังสืออธิบายจากนักเรยีน

ใบรบัรองทุนการศึกษาระบุจาํนวนเงินและระยะเวลาในการรบัทุน หรอืจดหมายรบัรอง เอกสารแสดงความรบัผิด

ชอบทางด้านการเงินของบุคคลที� 3 โดยให้การช่วยเหลือ ค่าใช้จา่ยขั�นต�า 615 ยูโรต่อเดือน รวมถึงเอกสารประจาํตัว

และหลักฐานแหล่งที�มารายได้ของผู้ค�าประกัน หลักฐานการทาํงาน รายการเดินบัญชีของผู้รบัรอง และหรอืรายการ

เดินบัญชีของผู้สมัคร

เอกสารวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า

1.

2.

เอกสารการพํานักในประเทศฝรั�งเศส

1.

หลักฐานทุนทรพัย์

1.
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วีซ่าสาํหรับผู้ที�ต้องเดินทางเข้ามาสอบเพื�อเข้าศึกษาต่อในประเทศฝรั�งเศส

     บางกรณีที�นักเรยีนสมัครเรยีนในระดับอุดมศึกษาและนักเรยีนต้องเดินทางมาสอบในประเทศฝรั�งเศสด้วยตนเอง

(นักเรยีนมาจากทั�งในยุโรปและนอกยุโรป)

     นักเรยีนจะต้องยื�นคาํรอ้งขอวีซ่าพาํนักระยะสั�น (Short-stay Visa) โดยการสอบที�เรยีกว่า “étudiant/étudiant-

concours” (Student examination) นั�น เจา้หน้าที�ผู้พิจารณาวีซ่าจะออกวีซ่าให้นักเรยีนพํานักได้สูงสุด 90 วันภายใน

ระยะเวลา 180 วัน และถ้านักเรยีนผ่านการสอบเข้าแล้ว วีซ่านี�จะอนุญาตให้นักเรยีนสามารถพาํนักในประเทศฝรั�งเศส

ระยะยาวต่อได้โดยนักเรยีนต้องเดินทางไปที� Préfecture (Police Station) หรอืสถานีตาํรวจในเขตที�พักอาศัยในประเทศ

ฝรั�งเศสของนักเรยีนและไม่จาํเป�นต้องเดินทางกลับไปยังประเทศที�นักเรยีนพาํนักอยู่เพื�อยื�นคาํรอ้งขอ Long-stay Visa

เพื�อเรยีนต่อด้วย

ข้อควรรู้: เพื�อให้นักเรยีนได้รบัสิทธิ�นี� นักเรยีนจะต้องสมัคร Short-stay “étudiant/étudiant-concours” (Student

examination) Visa ก่อน ถึงแม้ว่านักเรยีนจะไม่จาํเป�นต้องสมัครขอ Short-stay Schengen Visa ก็ตาม

Short-stay “étudiant-concours” (student examination) Visa ที�มีระยะเวลาไม่เกิน 90 วันจะสามารถได้รบัการออก

วีซ่า ก็ต่อเมื�อสามารถทราบผลของการสอบเข้า (Entrance Examination) ภายในระยะเวลาที�กําหนด โดยปกติแล้วผล

การทดสอบเข้าจะออกภายใน 90 วัน หากนักเรยีนสอบไม่ผ่าน เจา้หน้าที�จะไม่สามารถออก Residence Permit ให้ได้

และนักเรยีนจะต้องเดินทางออกจากเขตเชงเก้นเมื�อวีซ่าพํานักระยะสั�น (Short-stay Visa) หมดอายุ

เอกสารเพิ�มเติมประกอบการยื�นคําร้องขอวีซ่า

      นักเรยีนจะต้องแนบเอกสารหลักฐานการลงทะเบียนเรยีนหรอืจดหมายเชิญสอบเข้า (Entrance Examination

Invitation) และในไฟล์สมัครวีซ่า “étudiant-concours” (student examination) นักเรยีนจะต้องแนบจดหมายเชิญสอบ

เข้าและหลักฐานการศึกษาของตนเองอย่างจรงิจงัและครบถ้วน

ความหมายของ “entrance examination” ให้รวมถึงการทดสอบทั�งหมด การทดสอบปฏิบัติ การสอบพูดหรอืการ

สัมภาษณ์ที�ต้องเข้ารว่มก่อนลงทะเบียนเรยีนในสถาบันอุดมศึกษาหรอืสถาบันฝ�กอบรมและสอนวิชาชีพทั�งที�ได้เซ็นต์

สัญญากับรฐัหรอืไม่เซ็นต์
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ปรญิญาทางการแพทย์หรอืปรญิญาเภสัชศาสตรท์ี�อนุญาตให้นักเรยีนปฏิบัติงานในประเทศของนักเรยีนหรอืใน

ประเทศที�นักเรยีนสาํเรจ็การศึกษาเพื�อให้สามารถได้รบัประกาศนียบัตรในการฝ�กอบรมทางการแพทย์เฉพาะทาง

(Diploma in special medical training: DFMS)

ปรญิญาทางการแพทย์เฉพาะทางหรอืปรญิญาเภสัชศาสตรเ์ฉพาะทางที�อนุญาตให้นักเรยีนปฏิบัติงานในประเทศ

ของนักเรยีนหรอืในประเทศที�นักเรยีนสาํเรจ็การศึกษาเพื�อให้สามารถได้รบัอนุปรญิญาขั�นสูงในการฝ�กอบรม

ทางการแพทย์เฉพาะทาง (Advanced diploma in specialized medical training: DFMSA)

หนังสือสัญญาที�ออกและเซ็นต์โดยสถาบันฝรั�งเศสที�ผู้สมัครถูกเลือกและสัญญาเลือกที�ออกโดย University of

Strasbourg

ข้อกําหนดทางด้านวีซ่าสาํหรับนักศึกษาแพทย์

      สําหรบันักเรยีนที�ต้องการศึกษาด้านการแพทย์ที�ประเทศฝรั�งเศสหรอืเป�นส่วนหนึ�งของการศึกษาด้านการแพทย์ใน

ประเทศของนักเรยีน โดยการเป�นแพทย์ฝ� กหัด (Medical Intern) ช่วงที�ยังเรยีนอยู่ นักเรยีนจะต้องได้รบัการเลือกให้

เข้ารว่มคอรส์ฝ� กอบรมเพื�อให้ได้รบัประกาศนียบัตรในการฝ�กอบรมทางการแพทย์เฉพาะทาง (Diploma in special

medical training: DFMS) สาํหรบัระยะเวลาตั�งแต่ 1 – 3 ป�  หรอืให้ได้รบัอนุปรญิญาขั�นสูงในการฝ�กอบรมทางการแพทย์

เฉพาะทาง (Advanced diploma in specialized medical training: DFMSA) สาํหรบัระยะเวลา 6 เดือน – 1 ป�  ขั�นตอน

การคัดเลือกจะจดัโดยหน่วยงาน Cultural Services of the French Embassy ภายในช่วง 3 เดือนแรกของป�  เงื�อนไข

แตกต่างกันตามแต่ละประเทศนักเรยีนที�สนใจควรติดต่อและขอคาํปรกึษาจาก “dispositions particulières” เพิ�มเติมใน

ประเทศของตน

       นักเรยีนจะได้รบัวีซ่าพาํนักระยะยาว (Long-stay Visa) ซึ�งเทียบเท่าได้กับ Residence Permit สาํหรบัการเรยีน

และนักเรยีนจะต้องทาํให้วีซ่ามีผลสมบูรณ์เมื�อเดินทางเข้ามาถึงประเทศฝรั�งเศส

นักเรยีนสามารถศึกษาข้อมูลเพิ�มเติมได้จากเว็บไซต์ Medical studies section on the Campus-France

เอกสารเพิ�มเติมประกอบการยื�นคําร้องขอวีซ่า
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กระบวนการสมัครวีซ่าฝรั�งเศส

ขั�นตอนที� 1: กรอกแบบฟอร์ม France-Visas ให้สมบูรณ์

    สรา้งบัญชีบนเว็บไซต์ France-Visas โดยกรอกอีเมลส่วนบุคคลและรหัสผ่าน

    โปรดทราบว่าแบบฟอรม์ France-Visas จะต้องกรอกให้ครบถ้วนสมบูรณ์และพิมพ์ออกมาก่อนการนัดหมาย หลัง

จากยืนยันการกรอกข้อมูล ใบสมัครจะถูกส่งไปยังอีเมลของผู้สมัคร และแบบฟอรม์จะต้องลงลายเซ็นต์โดยผู้สมัคร

ขั�นตอนที� 2: ตรวจสอบรายการเอกสารของผู้สมัคร

    อ่านรายการเอกสารที�จาํเป�นสาํหรบัการยื�นขอวีซ่าบนหน้าเว็บไซต์ France-Visas ซึ�งจะอิงตามจุดประสงค์การเดิน

ทางของผู้สมัคร และโปรดจดัเตรยีมให้ครบถ้วน โปรดเลือกจุดประสงค์การเดินทางที�ถูกต้องเสมอ

ขั�นตอนที� 3: สร้างบัญชีทีแอลเอสคอนแทค

     โปรดสรา้งบัญชีส่วนบุคคล และยืนยันการเป�ดใช้งานบัญชีโดยคลิกลิงค์ที�ถูกส่งไปยังอีเมลของผู้สมัคร

ขั�นตอนที�  4: กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

     เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของผู้สมัคร กรอกข้อมูลส่วนบุคคล หากผู้สมัครยื�นขอวีซ่าเป�นกลุ่ม กรุณากรอกข้อมูลบุคคลผู้

ยื�นขอวีซ่าพรอ้มกัน และยืนยันรายการกลุ่มหลังจากกรอกข้อมูลเสรจ็เรยีบรอ้ย

ขั�นตอนที� 5: ทําการนัดหมาย

     เลือกวันและเวลานัดหมายที�สะดวกเพื�อยื�นขอวีซ่าที�ศูนย์ยื�น โปรดอย่าลืมพิมพ์เอกสารยืนยันนัดหมายเพื�อแสดงต่อ

เจา้หน้าที�ที�แผนกต้อนรบั

ขั�นตอนที� 6: ยื�นเอกสารการสมัคร

     โปรดมาให้ตรงเวลานัดหมายพรอ้มเอกสารยืนยันการนัดหมาย หากผู้สมัครมาสายหรอืไม่สามารถมาตามนัดหมายได้

ผู้สมัครจะต้องทําการนัดหมายใหม่

     ใบสมัครและเอกสารประกอบการยื�นจะถูกตรวจสอบเพื�อความถูกต้องสมบูรณ์ตามข้อกําหนดของกงสุล และข้อมูล

ทางชีวภาพของผู้สมัครจะถูกบันทึก

     ค่าธรรมเนียมวีซ่าและค่าบรกิารจะต้องชําระที�ศูนย์ยื�นวีซ่า หลังจากเสรจ็สิ�นขั�นตอนเหล่านี� เอกสารการสมัครของผู้

สมัครจะถูกส่งไปยังกงสุลเพื�อการพิจารณา
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การยกเว้นการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ:

-ผู้เยาว์อายุต�ากว่า 12 ป�

-ผู้สมัครที�เคยได้รบัวีซ่าที�ระบุ (VIS) ภายใน 59 เดือน

หมายเหตุ: หาก”VIS 0″ ระบุลงบนหน้าวีซ่าเชงเก้นล่าสุดของผู้สมัคร หมายความว่าข้อมูลถูกบันทึกเฉพาะข้อมูลทาง

ตัวเลข และรูปถ่ายเท่านั�นไม่รวมถึงข้อมูลลายนิ�วมือ ดังนั�นผู้สมัครจะต้องมาดาํเนินการยื�นขอวีซ่าด้วยตนเองเพื�อเก็บ

ข้อมูลทางชีวภาพ

ขั�นตอนที� 7: การดาํเนินการขอวีซ่า

     ใบสมัครของผู้สมัครได้รบัการพิจารณาโดยกงสุล ทีแอลเอสคอนแทคไม่มีส่วนเกี�ยวข้องในการพิจารณาใบสมัคร

กงสุลมีสิทธิ�ขอข้อมูล หรอืขอเอกสารเพิ�มเติม ในกรณีดังกล่าวผู้สมัครจะได้รบัแจง้ข้อมูลเพิ�มเติมทางอีเมล หรอื ทาง

โทรศัพท์

หมายเหตุ : ผู้สมัครสามารถติดตามใบสมัครได้ตลอดเวลาโดยการเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีส่วนบุคคลของผู้สมัคร

ขั�นตอนที� 8: รับหนังสือเดินทางคืน

     หลังจากเสรจ็สิ�นการพิจารณาจากกงสุล ทันทีที�หนังสือเดินทางของผู้สมัครมาถึงยังศูนย์ยื�นวีซ่า ผู้สมัครจะได้รบัแจง้

ทาง SMS

     ผู้สมัครสามารถรบัหนังสือเดินทางคืนได้ด้วยตนเอง หรอืผู้แทน

รับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง:

- ใบตรวจสอบการสมัคร

- บัตรประชาชนฉบับจรงิของผู้สมัคร

- สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร
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รบัเล่มหนังสือเดินทางคืนโดยผู้แทน:

- ใบตรวจสอบการสมัคร

- สําเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร

- บัตรประชาชนฉบับจรงิของผู้แทน

- สําเนาบัตรประชาชนของผู้แทน

- จดหมายมอบอาํนาจลงลายเซนต์โดยผู้สมัคร (ระบุข้อมูลผู้แทนชัดเจน)

      หากผู้สมัครใช้บรกิาร ส่งไปรษณีย์ด่วน หนังสือเดินทางของผู้สมัครจะถูกจดัส่งไปยังที�อยู่ตามที�ผู้สมัครระบุในวันยื�น

เอกสาร และมีค่าธรรมเนียมการส่งคืนเล่มหนังสือเดินทางให้ทางไปรษณีย์จาํนวน 180 บาท

การสมัครขอวีซ่าทุกประเภทจาํเป� นต้องชาํระค่าวีซ่า ยกเว้นแต่ผู้สมัครอยู่ในประเภทที�ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมวีซ่า

       ค่าธรรมเนียมวีซ่าชําระเป�นเงินบาทเท่านั�น ทั�งนี� ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี�ยนแปลงขึ�นอยู่กับความผันผวนของ

สกุลเงิน

       ค่าธรรมเนียมวีซ่า ได้กําหนดเป�นสกุลเงินยูโร แต่รบัชาํระเงินเป�นเงินสกุลบาทเท่านั�น อัตราแลกเปลี�ยนขึ�นอยู่กับ

สถานกงสุลเป�นผู้กําหนด ซึ�งจะเปลี�ยนแปลงตามความผันผวนของสกุลเงินในตลาดโลก ใบเสรจ็การชาํระค่าธรรมเนียม

การยื�นขอวีซ่าจะระบุเป�นสกุลเงินยูโรเท่านั�น คิวนัดหมายพิเศษในวันเสาร์

ค่าบริการการดําเนินการ สาํหรับวีซ่าทุกประเภทคือ 1,282 บาท  ซึ�งค่าบรกิารดังกล่าว เป�นการตกลงระหว่างสถานทูต

ฝรั�งเศสประจาํประเทศไทยกับศูนย์ TLScontact สาํหรบัเป�นค่าดาํเนินการและให้บรกิารต่างๆ (เช่น การสมัครวีซ่า 

การดาํเนินงานด้านเอกสาร การเก็บข้อมูล การทาํการการนัดหมาย)
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 การขอวีซ่า

พลเมืองฝรั�งเศสที�ถือสองสัญชาติ

พํานักระยะสั�นสาํหรบัเด็กอายุต�ากว่า 6 ป�

สัญชาติอารเ์มเนีย* และวัน อาเซอรไ์บจาน อายุต�ากว่า 12 ป�

คู่สมรสต่างชาติของพลเมืองฝรั�งเศส

ญาติของพลเมืองในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป / เขตเศรษฐกิจยุโรป หรอืผู้ถือสัญชาติสวิสเซอรแ์ลนด์

ชาวต่างชาติที�ประสงค์จะไปประเทศฝรั�งเศสเพื�อความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง (คนงานที�ทาํงานตามฤดูกาลโดยผ่านขั�นตอน

ของ ANAEM)

ชาวต่างชาติที�ประสงค์จะไปประเทศฝรั�งเศสเพื�อความเชี�ยวชาญเฉพาะทาง (ครูสอนภาษาต่างชาติ หรอืผู้ช่วย)

ครูสอนภาษาฝรั�งเศส (ไม่รวมสมาชิกในครอบครวั)

นักวิจยัที�เดินทางกับกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (พาํนักระยะสั�น) เพื�อการวิจยัทางด้านวิทยาศาสตร์

ครูผู้ทําหน้าที�ดูแลนักเรยีนที�เดินทางไปประเทศฝรั�งเศสเพื�อทัศนศึกษา หรอืการฝ�กอบรมเกี�ยวกับการศึกษา

นักเรยีนระดับประถมศึกษา หรอืมัธยมศึกษา และครูผู้ทาํหน้าที�ดูแลนักเรยีนที�เดินทางไปประเทศฝรั�งเศสภายใต้โครงการ

แลกเปลี�ยนของโรงเรยีน วัตถุประสงค์เพื�อทัศนศึกษาหรอืการฝ�กอบรมเกี�ยวกับการศึกษา

นักเรยีนหรอืนักศึกษาระดับปรญิญาโทที�เดินทางไปประเทศฝรั�งเศสเพื�อทัศนศึกษา หรอืการฝ�กอบรมเกี�ยวกับการศึกษา

ผู้ที�ได้รบัทุนจากรฐับาลประเทศฝรั�งเศส

ผู้ที�ได้รบัทุนจากรฐับาลต่างประเทศ มูลนิธิต่างประเทศ หรอืผู้ที�ได้รบัการช่วยเหลือจากโครงการชุมชน

ผู้ถือหนังสือเดินทางฑูต หรอืหนังสือเดินทางราชการ

ผู้ที�ได้รบัเชิญจากองค์กรระหว่างประเทศที�อยู่ในประเทศฝรั�งเศส

ผู้รบัสัญญาสาํนักงานใหญ่

สาํหรบัสมาชิกในครอบครวั (คู่สมรส, ลูกๆ,ผู้ปกครอง, ปู� ย่าตายาย, หลานๆ) ของผู้ที�มีสัญชาติจอรเ์จยีที�ถูกต้องตาม

กฎหมายที�อาศัยอยู่ในฝรั�งเศส (มีการยื�นหลักฐานของความสัมพันธ์ในครอบครวัและสาํเนาใบอนุญาตถิ�นที�อยู่ ฝรั�งเศส

ของสมาชิกในครอบครวัที�อาศัยอยู่ในประเทศฝรั�งเศส )

ทหารผ่านศึกที�ได้รบัการรกัษาพยาบาลฟร ีเดินทางไปที�ประเทศฝรั�งเศสเพื�อรบัการรกัษาพยาบาล (ไม่รวมสมาชิกใน

ครอบครวั)

สําหรบับุคคลประเภทต่อไปนี� ไม่จาํเป�นต้องชําระ ค่าธรรมเนียมวีซ่า:

source:https://thebest-edu.com/study-abroad/france-information/french-student-visa-information/
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 สถานเอกอัครราชทูตฝรั�งเศสประจาํประเทศไทย
(Ambassade de France en Thaïlande )
 ตั�งอยู่เลขที� 35  ถนนเจรญิกรุง  36  เขตบางรกั   
กรุงเทพมหานคร  รมิ แม่น�าเจ้าพระยา  ข้าง
โรงแรมโอเรยีนเต็ล 
โทรศัพท์ : 0-2657-5151, 0-2657-5100
โทรสาร : 0-2657-5111, 0-2657-5155
อีเมล์ : visa@ambafrance-th.org
เว็บไซต์ : www.ambafrance-th.org
หมายเหตุ เวลาทําการ 08:30 – 17:30 จนัทร ์–
ศุกร์
สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงปารสี
8, rue Greuze 75116 Paris
โทร : 01 5626 5050
โทรสาร : 01 5626 0445
เวลาทําการ: จนัทร-์ศุกร์
09:30-12:30 น. / 14:00-17:30 น.
ป�ดทําการ: เสาร,์ อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์
แผนกวีซ่า 09:30-12:00
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https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%87%E0%B8%A5


สํานักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศฝรั�งเศส

เป� ดทําการตามวันและเวลาต่อไปนี� วันจนัทร์ ถึงวันศุกร์ เช้า 9.30 น. ถึง 12.30 น.

 บ่าย 14.00 น. ถึง 17.30 น.

ที�ตั�ง Office of Educational Affairs, Royal Thai Embassy

8 , rue GREUZE 75116 PARIS France

งสามารถติดต่อ สนร.ได้หลายทางดังนี�

รถไฟใต้ดิน (métro) : สาย 6 และ 9 สถานี Trocadéro ทางออก Avenue Georges Mandel

รถประจาํทาง : สาย 22, 30, 32 และ 63 ป� าย Trocadéro หรือ Trocadéro Georges Mandel

โทรสาร : 01 56 26 07 36 จากต่างประเทศใช้ : +33 1 56 26 07 36

โทรศัพท์ : 01 56 26 04 49 หรือ 01 56 26 09 82 จากต่างประเทศใช้ +33 1 56 26 04 49

เว็ปไซต์ *อยู่ระหว่างกําลังปรับปรุง* : http://oeaparis.free.fr/newoeaparis/

อีเมล์ : oeaparis@orange-business.fr

ติดต่อเจา้หน้าที� : หมายเลขโทรศัพท์ + 33 1 56 26 10 42 หรือ + 33 1 56 26 10 43
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