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คํ านํ า

หนังสือคู มือและแนวทางปฏิบัติ  สํ าหรับนักเรียนทุนรัฐบาลที่ทานไดรับน้ี                  
มีวัตถุประสงคที่จะใหคํ าแนะนํ ารายละเอียดตาง ๆ แกทาน  ในชวงกอนเดินทาง และในระหวางที่
ศึกษาอยูในตางประเทศ  ถือเปนเอกสารที่ตอเน่ืองจากคูมือฉบับกอน  ซึ่งเปนการเตรียมตัวกอนที่จะได
รับตอบรับจากสถานศึกษา

โดยที่ทานเปนนักเรียนทุนรัฐบาล  ซึ่งตองอยูภายใตกฎขอบังคับวาดวยการดูแล        
จัดการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาล  หนังสือคู มือฉบับน้ีจึงไดรวบรวมคํ าแนะนํ าตาง ๆ                              
ซึ่งเกี่ยวของกับระเบียบ  พีธีการ  และข้ันตอนที่ทานจะตองปฏิบัติในเร่ืองตาง ๆ ระหวางที่รับ              
ทุนรัฐบาลอยูตางประเทศ  ตลอดรวมถึงขอมูลทั่วๆไป  ที่จํ าเปนตองทราบ  โดยเฉพาะอยางยิ่ง                        
เมื่อแรกเดินทางถึง

สํ านักงาน ก.พ. หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือดังกลาว จะทํ าหนาที่ใหคํ าปรึกษาแกทานได
ไมมากก็นอย  และขออวยพรใหทานประสบความสํ าเร็จในการศึกษา  และกลับมาชวยกันพัฒนา
ประเทศชาติ  สมดังความคาดหวังของทางราชการในโอกาสอันสมควรตอไป

สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
    สํ านักงาน ก.พ.
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บบททที่ที่  11
ขขออมูมูลลทั่ทั่ววไไปปขขอองงสสาาธธาารรณณรัรัฐฐฝฝรั่รั่งงเเศศสส

ลักษณะภูมิประเทศ
สาธารณรัฐฝร่ังเศสมีพื้นที่ขนาดใกลเคียงกับประเทศไทย คือประมาณ 550,000 ตาราง

กิโลเมตร มีเมืองหลวงคือ �ปารีส�
ทิศเหนือ (le nord) ติดกับ ประเทศเบลเยี่ยม และชองแคบอังกฤษ
ทิศตะวันออก (l�est) ติดกับ ประเทศลักเซมเบอรก เยอรมัน สวิสฯ และอิตาลี
ทิศตะวันตก (l�ouest) ติดกับ มหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศใต (le sud) ติดกับ ประเทศสเปน และทะเลเมดิเตอรเรเนียน

ลักษณะภูมิอากาศ
ฝร่ังเศส มี 4 ฤดู คือ

ฤดูใบไมผลิ (le printemps)   เร่ิมประมาณวันที่ 23 มีนาคม � 22 มิถุนายน     อุณหภูมิเฉลี่ย 16-24°C
ฤดูรอน (l�été)                       เร่ิมประมาณวันที่ 23 มิถุนายน � 22 กันยายน   อุณหภูมิเฉลี่ย 20-32°C
ฤดูใบไมรวง (l�automn)        เร่ิมประมาณวันที่ 23 กันยายน � 22 ธันวาคม   อุณหภูมิเฉลี่ย 8-18°C
ฤดูหนาว (l�hiver)                  เร่ิมประมาณวันที่ 23 ธันวาคม � 22 มีนาคม    อุณหภูมิเฉลี่ย 5-7°C

ในฤดูใบไมผลิและฤดูรอน เวลาที่ประเทศไทยจะเร็วกวาที่ฝร่ังเศส 5 ชั่วโมง สวนในฤดู  
ใบไมรวงและฤดูหนาว  ประเทศไทยจะเร็วกวา 6 ชั่วโมง

ประชากร
ในฝร่ังเศส  มีประชากรหลายสัญชาติ  ทั้งน้ีเน่ืองจากรัฐบาลไดเปดประเทศตอนรับผูอพยพ        

ในประเทศอาณานิคมเขามาอาศัยเปนจํ านวนมาก  โดยเฉพาะในปารีส ประชากรสวนใหญจะเปน        
ชาวตางชาติ

การเดินทางในสาธารณรัฐฝร่ังเศส
ฝร่ังเศสเปนประเทศท่ีมีความเจริญกาวหนาทางดานการคมนาคมมากท่ีสุดประเทศหน่ึง จะมี

องคการตางๆที่รับผิดชอบเร่ืองการจัดเครือขายรถประจํ าทางและรถไฟใตดินของกรุงปารีส  รวมท้ังที่
จัดการเกี่ยวกับการรถไฟ
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➊➊➊➊  รถไฟ   การรถไฟอยูภายใตการจัดการขององคการรถไฟแหงประเทศฝร่ังเศส (Société nationale 
des chemins de fer français)  การที่นักเรียนจะขึ้นรถไฟจากปารีสไปเมืองตางๆน้ัน  นักเรียนควรจะ
ตองรูจักสถานีรถไฟพอสมควร  เน่ืองจากจะแบงตามเสนทางการเดินรถ
1.1 สถานีรถไฟ Aeroport Charles de Gaulle (TGV/RER)  เปนสถานีรถไฟหลักของสาย TGV ที่
เชื่อมทิศเหนือ (เมือง Bruxelles, Arras, Douai, Lille) กับทิศตะวันออกเฉียงใต (เมือง Avignon, 
Bourg St.Maurice, Chambéry, Grenoble, Dijon, Lyon, Marseille, Montpellier, Nice, Nîme, 
Valence) โดยไมเขากรุงปารีส

1.2 สถานีรถไฟ Austerlitz  เปนสถานีรถไฟตนทางของรถไฟธรรมดา (le train corail) ที่ไปยังทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของฝร่ังเศส (เมือง Bordeaux, Clermont-Ferrand, Limoges, Orléans, Pau, 
Perpignan, Toulouse, Tours)

1.3 สถานีรถไฟ Gare de l�Est  เปนสถานีตนทางของรถไฟท่ีไปยังทิศตะวันออกของฝร่ังเศส        
(เมือง Metz, Nancy, Reims, Strasbourg)

1.4 สถานีรถไฟ Gare de Lyon  เปนสถานีตนทางของรถไฟ TGV ที่นอกจากจะไปยังทิศตะวันออก
เฉียงใตของฝร่ังเศส (เมือง Aix-en-Provence, Besancon, Chambéry, Grenoble, Lyon, Marseille, 
Montpellier, Nice)  ยังมีรถไฟชานเมืองไปทางดานตะวันออกเฉียงใตของ Paris และสายระหวาง
ประเทศไปยัง สวิสเซอรแลนด  อิตาลี และประเทศยุโรปตะวันออกเฉียงใต

1.5 สถานีรถไฟ Montparnasse  เปนสถานีตนทางของรถไฟ TGV ที่ไปยังทิศตะวันตกและตะวันตก
เฉียงใตของฝร่ังเศส (เมือง Anger, Bordeaux, Nantes, Poitiers, Tours, Rennes) และยังมีรถไฟ 
ชานเมืองไปทางดานตะวันตกและตะวันตกเฉียงเหนือของปารีส และสายระหวางประเทศไปยัง  
สเปนและโปรตุเกส

1.6 สถานีรถไฟ Gare du Nord  เปนสถานีตนทางของรถไฟที่ไปยังทิศเหนือของฝร่ังเศส (เมือง 
Amiens, Lille รถไฟที่ไปยังเมือง Lille เปนรถไฟ TGV)  และยังมีรถไฟชานเมืองไปทางดานเหนือ
ของปารีส  และสายระหวางประเทศไปยังอังกฤษ  เบลเยี่ยม  เนเธอรแลนด  และภาคเหนือของ
เยอรมนี

1.7 สถานีรถไฟ Saint-Lazarre  เปนสถานีตนทางของรถไฟที่ไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของฝร่ังเศส 
(เมือง Caen, Rouen, Le Havre) และยังมีรถไฟชานเมืองไปทางดานเหนือ  และทางตะวันตกของ
ปารีส  และสายระหวางประเทศไปยังอังกฤษ

✡✡✡✡  การซื้อตั๋วรถไฟ
นักเรียนสามารถซื้อไดที่สถานีรถไฟ หรือที่ตู ขายต๋ัวอัตโนมัติที่ต้ังอยูที่สถานีรถไฟก็ได  

สํ าหรับนักเรียนสามารถใชบัตรนักเรียนซื้อต๋ัวรถไฟไดที่บริษัท Wasteel  ซึ่งนักเรียนจะไดสวนลด
ประมาณ 15%   อยางไรก็ตาม หากนักเรียนจองต๋ัวลวงหนา 7 วัน หรือ 1 เดือน ที่สถานีรถไฟหรือที่    
ตูขายต๋ัวอัตโนมัติ  นร. ก็จะไดรับสวนลด 20% , 40% ตามลํ าดับ   นอกจากน้ีแลวองคการรถไฟของ



7

ฝร่ังเศส ยังจัดสวนลดใหกับบุคคลที่มีอายุไมเกิน 26ป และบุคคลสูงอายุ ฯลฯ  สิทธิพิเศษตางๆเหลาน้ี 
นักเรียนสามารถสอบถามขอมูลไดจากเจาหนาที่ขององคการรถไฟ
✡✡✡✡  ขอพึงระวังสํ าหรับการเดินทางโดยรถไฟ
1. การซื้อต๋ัวรถไฟโดยปกติจะไมระบุที่น่ัง  หากนักเรียนตองการใหแนใจวาจะมีที่น่ังบนรถไฟ           
แนนอน  นักเรียนควรจองที่น่ังไวดวย  โดยนักเรียนจะเสียคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกเล็กนอย

2. กอนขึ้นรถไฟทุกคร้ัง  นักเรียนจะตองนํ าตั๋วไปตอกที่เคร่ือง Composteurs ซึ่งต้ังอยูทั่วไปบริเวณ
สถานีรถไฟ  เน่ืองจากเมื่อนักเรียนขึ้นรถไฟไปแลวและนายตรวจต๋ัว (le contrÔleur) พบวาต๋ัว       
ไมไดตอก นักเรียนจะตองถูกปรับ

➋   รถไฟใตดิน (Metropolitan)  หรือที่เรียกงายๆวา �เมโทร� (Metro)  ขึ้นอยูกับองคการขนสง
อิสระแหงปารีส (Régie Autonome de Transports Parisiens หรือ RATP)  เปนระบบคมนาคมท่ีสะดวก
ที่สุดในปารีสและราคาถูก คนสวนใหญจึงนิยมใชบริการ  สํ าหรับผูที่เพิ่งเดินทางเขาปารีสสามารถ   
ขอแผนผังการเดินรถเมโทรไดที่สถานีรถไฟใตดินทุกแหง วิธีดูคือนักเรียนตองทราบวาจุดที่เราอยูน้ัน
เปนสถานีอะไรแลวหาสถานีที่เราจะไปวาอยูตรงไหน  ถามีเสนสีเดียวกันลากตรงไปถึงแสดงวาน่ัง
เมโทรเพียงทอดเดียว แตถามีเสนสีผานคนละเสนจะตองเปลี่ยนรถที่สถานีซึ่งเปนจุดรวมของเมโทร  
ทั้งสองสาย
➌➌➌➌  รถไฟใตดินดวน RER (Réseau Express Régional)  รถดวนน้ีจะมีเฉพาะใน Paris จะว่ิงเร็ว
และระยะทางจะไกลกวารถไฟใตดินเพราะจะว่ิงถึงชานเมืองกรุงปารีส  ต๋ัวที่ใชกับรถไฟประเภทน้ีจะ
เปนประเภทเดียวกับรถไฟใตดิน  ยกเวนในกรณีที่จะเดินทางออกไปชานเมืองไกลๆ  นักเรียนจะตอง
ซื้อต๋ัวตามระยะทาง เชน แวรซายย (Versaille), ยูโรดิสนีย (Eurodisney) ฯลฯ
➍  รถประจํ าทาง (le bus)  รถจะมาถึงปายรถตรงเวลาเสมอ  นักเรียนสามารถขอตารางเวลาของรถ
ประจํ าทางไดที่ศูนยรถประจํ าทาง
➎➎➎➎  รถแท็กซ่ี (le taxi)  นักเรียนสามารถเรียกแท็กซี่ไดจาก Stations de taxis หรือทางโทรศัพทโดย
นักเรียนบอกสถานที่ที่ตองการใหมารับ กรณีน้ีราคาคา taxi จะเร่ิมคิดต้ังแตออกจาก Stations

การโทรศัพท
 นักเรียนสามารถใชโทรศัพทสาธารณะ  โทรติดตอไดทั้งภายในเมืองเดียวกัน ตางเมือง และ
ตางประเทศ  โดยจะใชเคร่ืองแบบหยอดเหรียญหรือแบบใชการดที่เรียกวา  �Télécarte�  ซึ่งสามารถ
ซื้อไดที่ทํ าการไปรษณีย  หรือที่ Tabac  บัตรโทรศัพทจะมี 2 ราคา คือ
- ราคาประมาณ 40 FF  จะมี 50 หนวย
- ราคาประมาณ 98 FF  จะมี  120  หนวย
การโทรศัพทจากฝร่ังเศสมาเมืองไทยใหกด  19.66  แลวตามดวยรหัสจังหวัดและเลขหมายท่ี

ตองการ  เชน ตองการโทรมาท่ีกรุงเทพฯ (02)  จะตองกด 19.66.2 แลวตามดวยเลขหมายท่ีตองการ
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การโทรศัพทจากเมืองไทยใหกด  001.33 (33 คือรหัสของประเทศฝร่ังเศส) แลวตามดวยหมาย
เลขที่ตองการโดยไมตองใสรหัสเมืองอีก  เน่ืองจากเลข 2 ตัวแรกของเบอรโทรศัพทเปนเลขบอกเขตอยู
แลว  เชน ตองการโทรไปที่หมายเลข 02.47.11.11.11  ใหกด 001.33.2.47.11.11.11

นอกจากน้ีแลวนักเรียนสามารถบอกใหผูที่นักเรียนตองการติดตอ  โทร.กลับมาหานร.ไดที่ตู
โทรศัพทสาธารณะไดโดยแจงเบอรโทรศัพทของตูน้ันๆใหทราบ

การไปรษณีย
ที่ทํ าการไปรษณียและโทรคมนาคม   ซึ่งเรียกยอๆวา PTT จะเปดทํ าการวันจันทร-ศุกร  ต้ังแต 

8:00-18:00 น. หรือ 19:00 น.  วันเสารเปดทํ าการระหวาง 8:00-12:00 น.  นักเรียนสามารถใชบริการ 
ตอไปน้ี

1. สงจดหมายหรือ ซื้อแสตมป และซื้อ Télécarte สํ าหรับแสตมป นักเรียนสามารถซื้อได       
ที่รานขายเคร่ืองด่ืมและขายบุหร่ี (Tabac)

2. รับ-สง จดหมายประเภท Poste Restante ในกรณีที่นักเรียนยังไมมีที่อยูที่แนนอน          
นักเรียนอาจแจงใหผูสงจดหมายจาหนาซองถึงนักเรียน สวนที่อยูระบุวา �Poste Restante�
พรอมทั้งแจงที่อยู ของท่ีทํ าการไปรษณียที่นักเรียนสะดวกในการไปรับเอกสารหรือ            
จดหมายก็อาจจะถูกสงไปที่ทํ าการไปรษณียดังกลาว  โดยปกติที่ทํ าการไปรษณียจะเก็บ
จดหมายประเภทนี้ไวไมเกิน 2 สัปดาห  หากไมมีผูรับก็จะสงคืนผูสง

3. สงพัสดุภัณฑ  นักเรียนสามารถซื้อกลองพัสดุไดที่ทํ าการไปรษณีย  การสงมีทั้งโดยเมล
ธรรมดา  และเมลอากาศ  โดยจะมีอัตราคาสงแตกตางกัน

4. ถานักเรียนอยูในประเทศฝร่ังเศสมาแลวไมนอยกวา 2 ป  นักเรียนสามารถเปดบัญชีเงิน
ฝากที่ทํ าการไปรษณียได

ระบบการศึกษา
ระบบการศึกษาของประเทศฝร่ังเศส  แบงเปนระดับตางๆไดดังน้ี
1. ระดับอนุบาล ( Ecole maternelle)  เด็กจะเร่ิมเขาโรงเรียนอนุบาลต้ังแตอายุ 2-6 ขวบ  
การศึกษาระดับอนุบาลน้ี ไมใชการศึกษาภาคบังคับ

2. ระดับประถมศึกษา (Ecole primaire) เปนการศึกษาภาคบังคับสํ าหรับเด็กอายุ 6-11 ป  มี
ระยะเวลาการศึกษา 5 ป ดังน้ี
- ปที่ 1 cours préparatoire (C.P.)
- ปที่ 2-3 cours élémentaire(C.E.) ระยะเวลา 2 ป คือ C.E.1 & C.E.2
- ปที่ 4-5 cours moyen (C.M.) ระยะเวลา 2 ป คือ C.M.1 & C.M.2
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3. ระดับมัธยมศึกษา  แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
3.1โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน (Collège)  มีระยะเวลาศึกษา 4 ป  โดยแบงการศึกษาออก
เปน Cycle d�observation  2 ป (ระดับ 6ème และ 5ème) และ Cycle d�orientation 2 ป 
(ระดับ 4ème และ 3ème)  เมื่อนักเรียนจบการศึกษาระดับ 3ème แลว จะไดรับ
ประกาศนียบัตร Brevet des collèges  ซึ่งสามารถเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สายสามัญได
อยางไรก็ตามนักเรียนที่สํ าเร็จการศึกษาระดับ 5ème  หากประสงคจะเตรียมตัว             

เขาศึกษาตอในสายอาชีพ  สามารถทํ าไดโดยเลือกเขาเรียนในชั้นเรียนประเภท
- classes préparatoires à apprentissage (C.P.A.)  เหมาะสํ าหรับนักเรียนที่มีเปาหมาย
แลววาจะศึกษาตอในสายวิชาชีพใด  การเรียนจะแบงเวลาจากการเรียนในชั้นออกไป
ฝกงานในบริษัทหรือโรงงาน
- classes preprofessionnelles de niveau (C.P.P.N)  เหมาะสํ าหรับผูที่ต้ังใจจะศึกษา
ตอในสายอาชีพ  แตยังไมรูวาวาจะเลือกสายอาชีพใด  ในชั้นเรียนนักเรียนจะได         
เรียนรูเกี่ยวกับวิชาชีพตางๆ หากนักเรียนสนใจวิชาชีพใด ก็สามารถทดสอบ           
ความถนัดของตนไดเพื่อสามารถเลือกตอในสายวิชาชีพที่เหมาะสมกับตนเองตอไป
นักเรียนที่สํ าเร็จการศึกษาจากชั้นเรียน 2 ประเภทน้ีจะศึกษาตอในโรงเรียนมัธยม

                    ศึกษาตอนปลายสายอาชีพ (Lycées d�enseignement professionnel หรือ L.E.P.)
1.2 มัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ  จะรับผูที่มีประกาศนียบัตร Brevet des collèges

                     มีระยะเวลาศึกษา 3 ป  โดยเร่ิมจาก ชั้น 2 (seconde) ชั้น 1 (Premier)  และชั้นสูงสุด
                     (Terminal)

         เมื่อนักเรียนเขามาเรียนชั้น 2 (seconde) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ
                     นักเรียนสามารถเลือกเรียนได 2 แบบ คือ

- Seconde de détermination  เมื่อเรียนจบ 3 ป และผานการสอบ  จะไดรับประกาศฯ
                       Baccalauréat de l�enseignement de seconde degré หรือที่เรียกสั้นๆวา Bac.  นักเรียนที่
                       ที่จะสอบ Bac. น้ัน  สามารถเลือกสอบสาขาใดสาขาหน่ึงใน 5 สาขา ดังน้ี
                        สาขา  A : ปรัชญา (Philosophie),  อักษรศาสตร (Lettres)

          สาขา  B    : เศรษฐศาสตร (Economique), สังคมศาสตร (Sciences Social)
          สาขา  C    : คณิตศาสตร (Mathématiques), ฟสิกส (Physiques)
          สาขา  D    : พืชไร (Sciences agronomiques et techniques)
          สาขา  E    : คณิตศาสตรและเทคโนโลยี (Mathématiques et techniques)
          *การเลือกสอบสาขาวิชาใดขึ้นอยูกับวิชาเลือกที่นักเรียนเลือกเรียนในระหวาง 3 ป

                             -Seconde Spécifique  เมื่อเรียนจบ 3 ป  และผานการสอบจะไดรับ Baccalauréat de
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                        Technicien (B.Tn)  หรือ Brevet de technicien (B.T.)
                               การเรียนเพื่อรับB.Tn. จะเรียนทั้งวิชาสามัญ และไดรับการฝกดานอาชีพ  เมื่อสํ าเร็จ

           การศึกษาแลว    สามารถศึกษาตอในสถาบันอุดมศึกษา หรือหากไมศึกษาตอก็ออกไป
           ประกอบอาชีพได
                 การเรียนเพื่อรับ B.T.  จะเปนการเรียนเพื่อออกไปประกอบอาชีพมากกวาเพื่อการ

                        ศึกษาตอ
          3.3  มัธยมศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  นักเรียนที่ประสงคจะเขาศึกษาในโรงเรียนมัธยม
          ศึกษาตอนปลายสายอาชีพ  ตองมีคุณสมบัติดังน้ี

- เปนผูสํ าเร็จการศึกษาขั้น Brevet des collèges  แลวใชเวลาศึกษาอีก 2 ป  จะได                                
Brevet d�études professionnelles (B.E.P.)  หรือ Certificat d�aptitude professionnelle
(C.A.P.)

                        - เปนผูสํ าเร็จการศึกษาชั้น 5 (5ème)  Cycle d�observation  และมีอายุอยางนอย 14 ป
           หรือเปนผูสํ าเร็จการศึกษาระดับ C.P.P.N. หรือระดับ C.P.A.  จากโรงเรียนมัธยมศึกษา
           ตอนตนนักเรียนตองเรียนอีก 3 ปจากน้ันจะไดรับ Certificat d�aptitude professionnelle

                  (C.A.P.) 
       4. การศึกษาระดับสูงใน lycées  จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นวาการศึกษาระดับประถม-มัธยมฯ

          จะมีระยะเวลาศึกษา 12 ป  แตใน lycées บางแหง  ยังจัดการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปอีก 2
          ประเภท  คือ

4.1 Classes préparatoire  การศึกษาตอในมหาวิทยาลัยบางสาขาวิชา  หรือศึกษาตอใน   
grandes écoles  กํ าหนดใหนักเรียนซึ่งแมจะจบการศึกษาระดับ Bac. แลว  ก็ตองเขา
เรียนในชั้นเตรียมสํ าหรับการศึกษาที่สูงขึ้นโดยเฉพาะกอน เชน เตรียมแพทย              
เตรียมวิศวกรรม ฯลฯ  ปกติจะใชเวลาในการศึกษาตอ 2 ปหลังจาก Bac.  ยกเวนสาขา
ธุรกิจ  สัตวแพทย  จะใชเวลา 1 ปเทาน้ัน

4.2 Sections de Techniciens  หรือการศึกษาวิชาเทคนิคชั้นสูง  รับผูที่จบการศึกษาขั้น 
B.T. ใชเวลาในการศึกษา 2 ป  เมื่อสํ าเร็จการศึกษาแลวจะไดรับ Brevet de Technicien 
Supérieur (B.T.S.) ซึ่งสามารถนํ าไปประกอบอาชีพได

5. การศึกษาระดับอุดมศึกษา  การศึกษาในมหาวิทยาลัยแบงเปน 3 cycle คือ
- Premier cycle  มีระยะเวลาเรียน 2 ป ตอจาก Bac. ปที่ 1 เรียกวา DEUG1  ปที่ 2 เรียก
วา DEUG2

- Deuxième cycle มีระยะเวลาเรียน 2 ป ตอจาก Premier cycle  ปที่ 1 คือ Licence
(ระดับปริญญาตรี)  สวนปที่ 2  เรียกวา Maîtrise (ระดับปริญญาโท)
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- Troisième cycle มีระยะเวลาเรียน 3-5 ป ตอจาก Deuxième cycle  ปที่ 1 เรียกวา DEA
หลังจากน้ันจะเปนการศึกษาระดับ Doctorat (ปริญญาเอก)

การเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยของประเทศฝร่ังเศสน้ัน  นักเรียนจะตองเลือกเรียนวิชาที่
นักเรียนมีพื้นฐานความรูเดิมมา  เพราะการเปลี่ยนสาขาวิชาจะยุงยากและเสียเวลาพอสมควร

ระดับปริญญาตรี
นักเรียนที่จะเขาศึกษาระดับน้ีในประเทศฝร่ังเศส  นักเรียนสามารถทํ าไดโดย

1. สอบความสามารถทางภาษา  การสอบน้ีจะมีขึ้นในราวกลางเดือนกมุภาพนัธของทุกป  
ในการสมัครสอบน้ี  นักเรียนมีสิทธิ์เลือกมหาวิทยาลัยที่ตองการไปศึกษาได 2  อันดับ  
ซึ่งนักเรียนตองสอบไดคะแนนเกินคร่ึง  จึงจะมีสิทธิ์ศึกษาในมหาวิทยาลัยซึ่งจะเปด
ภาคเรียนในเดือนตุลาคมได

2. สอบประกาศนียบัตรทางภาษา หรือที่เรียกวาสอบ  DELF  (Diplome élémentaire
d�études francaises) และ DALF (Diplome approfondi d�études francaises) เปน
ประกาศนียบัตรของรัฐที่ออกใหแกชาวตางชาติ  เพื่อรับรองความสามารถในการใช
ภาษาฝร่ังเศส  ซึ่งมีทั้งการพูด การเขียน การอาน การฟง   นักเรียนจะตองสอบใหได
ประกาศนียบัตร DELF กอน  จึงจะสามารถไปสอบประกาศนียบัตร DALF ได   และ
เมื่อนักเรียนสอบไดใบประกาศนียบัตร DALF  นักเรียนจึงสามารถนํ าไปสมัครเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยได
การศึกษาในระดับ DEUG1 & DEUG2  นักเรียนมีสิทธิ์สอบตกไดเพียงปใดปหน่ึง

       เทาน้ัน  หมายถึงหากนักเรียนสอบไมผาน DEUG1  นักเรียนตองเรียนซํ้ า 1 ป และไมมี
       สิทธิ์สอบตกในปตอไป  ไมเชนน้ันนักเรียนจะถูกใหออกจากมหาวิทยาลัย  สวนในปที่ 3
       (LICENCE) นักเรียนมีสิทธิ์ที่จะสอบตกไดอีก 1 ป
ระดับปริญญาโท
นักเรียนที่ประสงคจะเขาศึกษาระดับปริญญาโทในประเทศฝร่ังเศส  นักเรียนควรมี

พื้นฐานความรูภาษาฝร่ังเศสอยูในเกณฑดี  เน่ืองจากการสมัครเขาเรียนระดับปริญญาโท
ในมหาวิทยาลัย นักเรียนไมจํ าเปนตองทดสอบภาษาฝร่ังเศส (ยกเวนนักเรียนที่ประสงค
จะเขาศึกษาทางดานอักษรศาสตร)  อยางไรก็ตามการศึกษาในระดับน้ี  นักเรียนจะตองทํ า
รายงานคอนขางมาก อีกทั้งยังตองทํ าวิทยานิพนธ (le mémoire)  นักเรียนจึงควรจะตองมี
ความสามารถในการใชภาษาฝร่ังเศสอยูในเกณฑดี
การสมัครเขาเรียนในระดับน้ี  นักเรียนควรเลือกเรียนสาขาวิชาที่นักเรียนมีพื้นฐานมา

แลวในระดับปริญญาตรี เน่ืองจากระบบการศึกษาของฝร่ังเศสจะเขมงวดมากในเร่ือง          
พื้นฐานความรู  ดังน้ันหากนักเรียนตองการเปลี่ยนสาขาวิชา  นักเรียนอาจตองเรียนซํ้ าใน
ระดับ LICENCE, DEUG2 หรือ DEUG1 ทั้งน้ีขึ้นอยูกับคณะอาจารยผูรับผิดชอบการ        
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ตีคุณวุฒิของนักเรียนตางชาติจะพิจารณา   หากนักเรียนไดรับการตอบรับใหเขาศึกษาใน
ระดับปริญญาโทไดเลย  นักเรียนจะตองพยายามหา Advisor ใหไดกอนจะหมดเขตการ
ลงทะเบียน  เพราะการลงทะเบียนเรียนในระดับน้ี  นักเรียนจะตองมี Advicer เซ็นรับรอง
วาเปนอาจารยที่ปรึกษาการทํ าวิทยานิพนธ (le Mémoire)  ดังน้ัน นักเรียนควรตองมีหัวขอ
วิทยานิพนธเรียบรอยแลวกอนที่จะไปพบอาจารย การศึกษาระดับน้ี โดยมากนักเรียน        
ตางชาติจะใชเวลาศึกษาประมาณ 2 ป

ระดับ DEA และระดับ DOCTORAT
การศึกษาระดับน้ีก็ไมตางจากการศึกษาระดับปริญญาโทมากนัก  นักเรียนจะตองมี

หัวขอวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก (la thèse) เรียบรอยแลว  เพราะการศึกษาในระดับ 
DEA  คือการเขียนแนวงานวิทยานิพนธระดับปริญญาเอกแบบกวางๆ  ประมาณ 50-60 
หนา  หลักสูตรการเรียนระดับ DEA ประมาณ 1-2 ป  สํ าหรับการศึกษาระดับปริญญาเอก 
(DOCTORAT)  นักเรียนจะใชเวลาในการศึกษา 3-4 ป

**********************************************
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บทท่ี 2
การดํ าเนินการระหวางเดินทางไปศึกษา

     ❶ การเตรียมตัวกอนเดินทาง
 เมื่อไดรับวีซาเรียบรอยแลว จะตองเตรียมตัว ดังน้ี
➀  ขอรับหนังสือจากกองคลัง สํ านักงาน ก.พ. เพื่อไปรับต๋ัวเคร่ืองบินจากบริษัทการบินไทย

(หลานหลวง) แผนกต๋ัวราชการ
➁  แลกเปลี่ยนเงินติดตัวในการเดินทาง นักเรียนควรนํ าเงินสดและเช็คเดินทางติดตัวไวใชใน

ระหวางการเดินทาง และเปนคาใชจายในระยะ 1 เดือนแรก สวนเงินที่จะนํ าติดตัวเปนทุนสํ ารอง
หากทานซื้อในรูปของ Bank Draft จะใชเวลาในการเบิกเงินประมาณ 2-3 สัปดาห

สํ าหรับการแลกเงินตราตางประเทศ นักเรียนสามารถติดตอซื้อไดโดยตรงที่ ธนาคารพาณิชย
แหงใดแหงหน่ึง โดยตองนํ าต๋ัวเคร่ืองบินและหนังสือเดินทางไปแสดงดวย

➂  จัดเตรียมกระเปาเดินทางขนาดพอที่ทานจะห้ิวเองไดไมเกิน 2 ใบ และมีลักษณะแข็งแรง
ทนทาน เน่ืองจากทานจะตองถือเองเปนสวนใหญ ขนาดไมควรใหญมาก เน่ืองจากในกรณีที่ทานจะ
ตองขึ้นรถไฟตอไปยังเมืองอ่ืน ชองเก็บสัมภาระในรถไฟจะมีขนาดไมใหญมากนัก และนักเรียนควร
ติดปายชื่อ-นามสกุลและที่อยูบนกระเปาเดินทางใหชัดเจน ขอสํ าคัญคือ น้ํ าหนักของกระเปาเดินทาง
เมื่อบรรจุเสื้อผาเคร่ืองใชแลวไมควรเกิน 20 กิโลกรัม

อน่ึง สํ าหรับน้ํ าหนักกระเปาเดินทางที่นักเรียนทุนฯสามารถจะนํ าไปไดมากนอยประการ
ใดน้ัน นักเรียนจะตองติดตอบริษัทการบินไทยโดยตรงและนักเรียนจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย
และปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในกรณีท่ีบรรทุกน้ํ าหนักเกินอัตราท่ีการบินไทยกํ าหนดไว      

นอกจากกระเปาเดินทางแลว ควรมีกระเปาถือติดตัวขนาดยอม (Overnight bag) 1 ใบ เพื่อใส
ของใชที่จํ าเปนสวนตัว เชน แปรงสีฟน ยาสีฟน หวี เสื้อผา 1 ชุด สํ าหรับใชเปลี่ยนหากจํ าเปนตองแวะ
พักระหวางทาง เปนตน นอกจากน้ี ยังใชเปนที่เก็บรวบรวมเอกสารสํ าคัญที่ตองติดตัวเสมอ ปกติ
Overnight bag จะไมตองชั่งน้ํ าหนัก แตไมควรใหมีน้ํ าหนักเกิน 5 กิโลกรัม หรือใบใหญจนเกินไป
เน่ืองจากจะตองวางใตที่น่ังหรือใสในชองเก็บของเหนือที่น่ัง

❷❷❷❷   ส่ิงท่ีจะตองนํ าติดตัวไปตางประเทศ
➀  เอกสารท่ีใชในการเดินทาง เชน หนังสือเดินทาง ต๋ัวเคร่ืองบิน หนังสือตอบรับจากสถาน

ศึกษา ผลการตรวจรางกาย ฯลฯ สํ าหรับหนังสือเดินทางควรถายเอกสารหนาที่มีกํ าหนดวันหมดอายุ
ของหนังสือเดินทาง และหนาที่มีวีซาไวหลายๆ ชุด และเก็บไวหลายๆ ที่เพื่อกันการสูญหาย
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➁   เงินสด หรือ เช็คเดินทาง หรือ ดราฟท  เพื่อเปนคารถจากสนามบินไปสถานศึกษา             
หรือที่พัก ฯลฯ

➂  ยารักษาโรค
3.1 ยาสามัญประจํ าบาน เชน ยาแกหวัด ยาแกปวดศีรษะ ยาแกทองเสีย ทองอืด  ยาหมอง

ยาดม ฯลฯ ควรนํ าไปใชในระยะเร่ิมแรกเทาน้ัน  ไมควรนํ าติดตัวไปเปนจํ านวนมาก
      3.2 ยาสํ าหรับโรคประจํ าตัว ถานักเรียนมีโรคประจํ าตัวที่จะตองใชยาประจํ า ก็ควรจะนํ า

ไปดวย โดยทุกขวดจะตองติดฉลากช่ือยาไว และมีใบรับรองแพทยวานักเรียนปวยเปนโรคใด และจะ
ตองใชยาใดเปนประจํ า

  ➃  เสื้อผา  นักเรียนจะตองศึกษาวา ขณะท่ีนักเรียนเดินทางเปนฤดูกาลใด อุณหภูมิเทาใด
จะไดเตรียมการไดถูกตอง  การแตงกายในแตละฤดูกาลจะไมเหมือนกัน นักเรียนจะตองเลือกใชชนิด
ของผาตลอดจนสีใหเขากับฤดู เชน ฤดูรอน จะใชสีสดใส มีลวดลายตางๆ สวนฤดูใบไมผลิจะเปน
สีออนๆ   ฤดูใบไมรวงจะใสเสื้อผาสีทึบๆ สีน้ํ าตาลเขม สีเขียวขี้มา สวนฤดูหนาวจะใสเสื้อผาที่ทํ าดวย
ขนสัตว และจะตองมีเสื้อโคทดวย

นักเรียนควรจะหาซื้อเสื้อผาไปจากเมืองไทยเพราะราคาถูกกวา ควรซื้อกางเกงผาหนาๆ หรือ
กางเกงยีนส รองเทา ถุงเทา เสื้อยืดแขนยาว Jacket ที่กันน้ํ าได สวนเสื้อโคทนักเรียนควรจะไปซื้อที่
ประเทศฝร่ังเศส เน่ืองจากวัสดุที่ใชทํ าและแบบเสื้อ จะทํ าไวใหเหมาะกับอากาศและความนิยม
(นักเรียนอาจจะซื้อในชวงลดราคาซึ่งจะไดของราคาถูกกวาปกติมาก  ซึ่งมักจะมีการลดราคาสินคาใน
ชวงเดือน มิ.ย. � ก.ค. และ ชวงหลังเทศกาลคริสตมาส)  นอกจากน้ี นักเรียนควรนํ าชุดประจํ าชาติ
ติดไปดวย และสํ าหรับนักเรียนชายควรจะนํ าสูทไปดวยอยางนอย 1 ชุด หรือนักเรียนหญิงควรจะนํ าชุด
ที่ใชสํ าหรับใสไปในงานที่เปนพิธีการอยางนอย 1 ชุดไปดวย

➄  อาหาร ฝร่ังเศสไมหามนักเรียนนํ าอาหารเขาประเทศ แตถานักเรียนจะนํ าอาหารประเภท
น้ํ าพริกตางๆ ติดตัวไป จะตองบรรจุใหเรียบรอยและควรนํ าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน หากใสกระเปาเดินทาง              
เมื่อถูกโยนหรือกระแทก อาจจะแตกได ทํ าใหสงกลิ่น และทํ าใหเสื้อผาเลอะเทอะได

➅   รูปถายขนาด 2 น้ิว อยางนอย 1 โหล เน่ืองจากนักเรียนจะตองนํ าไปใชทํ าบัตรตางดาว
บัตรนักเรียน บัตรหองสมุด เปนตน

➆   หนังสือสาขาวิชาท่ีจะไปศึกษาเปนภาษาไทย และ Dictionary เพราะจะชวยใหนักเรียน
เขาใจการเรียนไดงายขึ้นหรือหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยเพื่อใชเปนเอกสารอางอิงและเผยแพรไดดวย

➇  หลักฐานการศึกษาและใบแปลปริญญาบัตร
➈  ของใชสวนตัว เชน พวกกรรไกรตัดเล็บ กรรไกรตัดผม กระดุม ดาย เข็ม ฯลฯ (ของมีคม

นักเรียนจะตองเก็บไวในกระเปาเดินทางที่ Load ลงเคร่ือง ไมสามารถนํ าติดตัวขึ้นเคร่ืองบินได)
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❸❸❸❸  การเดินทางออกนอกประเทศไทย (ขาออก)
ในวันเดินทาง ทานควรสํ ารวจเอกสารและสิ่งที่จํ าเปนที่จะนํ าติดตัวไป ซึ่งมีดังน้ี
➀  หนังสือเดินทาง (ซึ่งประทับตราวีซาแลว)
➁  ตั๋วโดยสารเคร่ืองบิน
➂  บัตรผูโดยสารขาออก  (แบบฟอรม ตม.6) ซึ่งกรอกเรียบรอยแลว
➃  เงินติดตัว (เช็ค, ดราฟท หรือเงินสด)
➄  ใบสํ าคัญแสดงการฉีดวัคซีน และผลตรวจรางกายแพทย ก.พ. พรอม ฟลม X-ray
➅  ท่ีอยูของสํ านักงานผูดูแลนักเรียนในประเทศฝร่ังเศส
➆   แบบรายงานตัวไปศึกษา
➇ หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา
➈  แบบฟอรมสงเลขท่ีบัญชีธนาคาร

3.1 การตรวจสอบหลักฐานท่ีเคานเตอรเช็ค-อิน
นักเรียนควรเดินทางถึงสนามบินกอนเคร่ืองบินออก อยางนอย 3 ชั่วโมง
เมื่อผูโดยสารเดินทางมาถึงอาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออกที่หนาอาคาร 1   

จะพบวาภายในอาคารผูโดยสารจะมีร้ัวเหล็กกั้นโดยรอบบริเวณเคานเตอรเช็ค-อิน หามผูมาสง
เขาไปบริเวณน้ัน ยกเวนผูที่จะเดินทางออกนอกประเทศ  ขอใหนักเรียนตรวจสอบเคานเตอร
เช็ค-อินไดจากทีวีวงจรปดภายในสนามบินวาจะตองเช็ค-อินที่เคานเตอรใด กอนทํ าการ     
เช็ค-อิน ผูโดยสารจะตองนํ ากระเปาไป X-ray กอน    ซึ่งปกติบริเวณ X-ray กระเปาจะอยู
บริเวณทางเขาเคานเตอร น้ันๆ

ก. เอกสารท่ีใชในการเช็ค-อิน ไดแก Passport ที่ประทับตราวีซาแลว และต๋ัวเคร่ืองบิน
ขณะรับการตรวจต๋ัวเคร่ืองบินจากเจาหนาที่การบินไทย นักเรียนสามารถเลือกที่น่ัง

บนเคร่ืองบินได หากทานไปถึงสนามบินเร็วและมีที่น่ังเพียงพอ ทั้งน้ี ที่น่ังบนเคร่ืองบินจะ
แบงออกเปน 2 ตอน คือ No � Smoking Zone (ไมสูบบุหร่ี) และ Smoking Zone (สูบบุหร่ี)
อน่ึง ที่น่ังติดหนาตางเรียก Window Seat ที่น่ังตรงกลางเรียก Middle Seat และที่น่ังริมทางเดิน
เรียก Aisle Seat  ดังน้ัน ในขณะท่ี Check- in

•  ทานจะตองแจงเจาหนาที่ถึงจุดหมายปลายทางของทาน
•  ทานสามารถแจงความประสงคที่จะเลือกที่น่ังตามที่ทานตองการแกเจาหนาที่การ
บินไทยกอนที่เจาหนาที่จะออก Boarding Pass ใหแกทาน

ข. ตอจากน้ันทางเจาหนาท่ีสายการบินจะชั่งน้ํ าหนักสัมภาระ จะสงสัมภาระไปกับ
สายพานสงกระเปาเพื่อเจาหนาที่จะไดแยกสัมภาระไปตามสายการบินและ เที่ยวบิน
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ค. เจาหนาท่ีสายการบินจะออก Boarding Pass ซึ่งจะระบุขอมูลตางๆ ใหผูโดยสาร     
ทราบเกี่ยวกับGate ที่จะขึ้นเคร่ือง, หมายเลขที่น่ัง, เที่ยวบินที่จะเดินทาง วันและ เวลา
ในการเดินทาง นอกจากน้ียังใชเปนบัตรผานขึ้นเคร่ืองอีกดวย ทานจะตอง ตรวจสอบ
วา Boarding Pass ระบุจุดหมายปลายทางของทานถูกตองหรือไม  หากไมถูกตอง    
ใหรีบแจง เจาหนาที่ทันที
ง. สํ าหรับแบบฟอรม ตม.6 เจาหนาที่การบินไทยเคานเตอร check-in จะประทับตรา 
วาไดผานการตรวจของสายการบินแลว และแนบใน Passport เพื่อใชสํ าหรับ                              
ตรวจหนังสือเดินทางอีกคร้ังหน่ึง
จ. ไดรับ Baggage Claim Check เจาหนาที่จะเย็บติดกับต๋ัวเคร่ืองบินเพื่อใชรับ
กระเปาเดินทางคืน ณ เมืองปลายทาง ซึ่งจะตองตรวจสอบวาระบุเมืองปลายทางและ
จํ านวนสัมภาระถูกตองหรือไม

3.2 การไดรับขาวสารเท่ียวบิน      ผูโดยสารจะไดรับขาวสารเกี่ยวกับเที่ยวบินเขา-ออก 
ทางโทรทศันวงจรปดที่ติดต้ังไวภายในอาคารผูโดยสารระหวางประเทศขาออก เจาหนาที่ประชาสัมพันธ              
จะประกาศเรียกใหผู โดยสารเขารับตรวจเอกสารเดินทาง ที่เคานเตอรตรวจหนังสือเดินทาง                      
(Passport Control) กอนเคร่ืองบินออกประมาณ 45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

3.3 กอนเขารับการตรวจหนังสือเดินทางขาออก  นักเรียนจะตองชํ าระเงิน
คาธรรมเนียมการใชสนามบินคนละ 500 บาท โดยผานตูหยอดอัตโนมัติ หรือชํ าระไดกับเจาหนาที่
หนาหองตรวจหนังสือเดินทาง (passport Control) โดยนักเรียนตองเก็บใบเสร็จรับเงินไวเปนหลักฐาน
เพื่อแสดงใหเจาหนาที่ตรวจกอนเขาหองตรวจหนังสือเดินทาง

3.4 การตรวจสอบหนังสือเดินทางขาออก การตรวจสอบเอกสาร ณ เคานเตอร
ตรวจหนังสือเดินทาง ใหนักเรียนเตรียมเอกสาร ดังตอไปน้ี

1. หนังสือเดินทาง
2. Boarding Pass
3. แบบฟอรม ตม.6 เอกสารน้ีแยกบัตรออกเปน 2 สวน คือ บัตรขาเขาและ
บัตรขาออก (ผูโดยสารคนไทยจะไดรับบัตรน้ีเมื่อตอนรับต๋ัวเคร่ืองบิน
จากบริษัทการบินไทย)

เมื่อไดรับการตรวจเอกสารแลว เจาหนาที่ตรวจหนังสือเดินทางจะประทับตราลงบน
หนังสือเดินทางและบัตรขาออก เมื่อผูโดยสารจะเดินทางข้ึนเคร่ืองบิน เจาหนาที่สายการบินจะดึงบัตร
ขาออกและเก็บไวเปนหลักฐานเพื่อแสดงวาผูโดยสารไดเดินทางออกไปนอกราชอาณาจักรแลว
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3.5 การเดินทางขึ้นเคร่ืองบิน  เมื่อนักเรียนผานการตรวจหนังสือเดินทางแลวใหเดินไป 
Gate ตามที่ระบุใน Boarding Pass กอนจะผานเขาไปในบริเวณหองพักผูโดยสารระหวางประเทศ        
ขาออก เพื่อรอขึ้นเคร่ืองน้ัน จะมีการ X-ray กระเปาที่นํ าติดตัวขึ้นเคร่ืองอีกคร้ังหน่ึง

❹❹❹❹  วิธีปฏิบัติเม่ือข้ึนเครื่องบิน
4.1  เมื่อขึ้นเคร่ืองบินใหแสดง Boarding Pass ตอเจาหนาที่สายการบิน เพื่อ               

เจาหนาที่จะไดแจงใหทานทราบวาที่น่ังของทานอยูบริเวณใด แถวใด
4.2  ปกติชวงหนาเคร่ืองบินจะเปนที่น่ังของผูโดยสารชั้นหน่ึง (First Class) และ

ชวงหลังจะเปนที่น่ังของผูโดยสารชั้นธรรมดาหรือชั้นประหยัด (Economy Class) เหนือที่น่ังจะมีที่วาง
กระเปาหรือเสื้อโคท หามวางของที่มีน้ํ าหนักมาก  สํ าหรับ Hand Bag หรือ Overnight Bag ควรวางไว
ในที่วางกระเปาเหนือศีรษะ สวนหองน้ํ าปกติจะอยูทั้งตอนกลางและตอนทายของเคร่ืองบินใชรวมกัน
ทั้งหญิงชาย

4.3 เมื่อใกลเวลาเคร่ืองบินจะออก ผูโดยสารจะไดรับคํ าเตือนหามสูบบุหร่ี และ
ใหน่ังรัดเข็มขัดน่ังอยู ที่เกาอ้ีของตนเองโดยจะมีสัญลักษณหามสูบบุหร่ีและใหรัดเข็มขัดอยูเหนือ 
ศรีษะทาน เมื่อสัญลักษณดังกลาวหายไปทานจึงจะสามารถลุกจากที่น่ังได
หมายเหตุ ระหวางท่ีอยูบนเคร่ืองบิน ควรปฏิบัติตามคํ าประกาศเตือนของเจาหนาท่ีสายการบิน           
อยางเครงครัด

4.4 ระหวางอยู บนเคร่ืองบิน ผูโดยสารจะไดรับคํ าชี้แจงในการใชอุปกรณ            
ชวยชีวิตในกรณีที่มีอุบัติเหตุ  และอุปกรณอํ านวยความสะดวกอ่ืนๆ

4.5 ปกติการเดินทางโดยเคร่ืองบิน สายการบินจะใหบริการอาหารรวมอยูดวย 
รวมท้ังเคร่ืองด่ืมเบาๆ ประเภทน้ํ าหวาน น้ํ าสม นักเรียนสามารถขอจากเจาหนาที่สายการบินได       
ตลอดเวลา โดยไมคิดมูลคา

❺  กอนเดินทางถึงสาธารณรัฐฝรั่งเศส
นักเรียนทุนรัฐบาลจะเดินทางโดยสายการบินไทย ใชเวลาในการบินประมาณ 12 �13 ชั่วโมง

เจาหนาที่สายการบินจะมอบเอกสารตางๆเกี่ยวกับการเขาเมืองใหนักเรียนกรอก นักเรียนควรตรวจดู
สิ่งของของตนใหครบถวนกอนออกจากเคร่ือง   สนามบินที่กรุงปารีส  มี 3 สนามบิน คือ
2. สนามบิน Orly-Sud
3. สนามบิน Orly-Ouest
4. สนามบิน Charles de Gaulle

โดยปกติ นักเรียนทุนรัฐบาลจะเดินทางโดยสายการบินไทย  ซึ่งจะไปลงที่สนามบิน            
Charles de Gaulle เมื่อนักเรียนลงจากเคร่ืองแลว  นักเรียนจะผาน Immigration  (นักเรียนจะตอง         
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เขาแถวในชองที่ไมไดติดสต๊ิกเกอรธงสมาคมยุโรป)  นักเรียนจะตองยื่น Passport  และหนังสือตอบรับ
ฉบับจริงใหเจาหนาที่ตรวจสอบ จากน้ันนักเรียนจึงไปรอรับกระเปา

หลังจากไดกระเปาเรียบรอยแลว  นักเรียนอาจถูกเรียกถามโดยเจาหนาที่ศุลกากร ซึ่งจะอยูตรง
ประตูทางออกวา  นักเรียนมาทํ าอะไร  พักที่ไหน  และอาจถูกขอใหเปดกระเปาได

✦  จากทาอากาศยานไปกรุงปารีส
นักเรียนสามารถเลือกการเดินทางได 4 ประเภท  คือ
1. รถบัส Air France

- จากทาอากาศยาน Orly-Sud และ Orly-Ouest  มีจุดหมายปลายทางที่ Invalides (กลาง
กรุงปารีส)  โดยจะจอดสงผูโดยสารที่สถานีรถไฟ Montparnasse

- จากสนามบิน Charles de Gaulle  มีจุดหมายปลายทางที่ Palais de Congrès  โดยจะ
จอดสงผูโดยสารที่  Place Charles de Gaulle Etoile

2. รถไฟดวน RER (Réseau express régional) เปนรถไฟดวนที่ว่ิงในกรุงปารีสและ
ปริมณฑล  และมีสถานีเชื่อมกับรถไฟใตดินธรรมดา

- จากทาอากาศยาน  Orly   RER  สาย C จะว่ิงไปยัง Versaille ผานสถานีตางๆริมแมน้ํ า 
Seine และสถานีรถไฟ  Austerlitz

- จากสนามบิน Charles de Gaulle  นักเรียนจะตองขึ้นรถบริการจากสนามบินเพื่อไปยัง
สถานี Aéroport Charles de Gaulle TGV/RER  นักเรียนจะขึ้น RER สาย B ไปยัง 
Robinson  ซึ่งรถไฟจะว่ิงผาน สถานี Gare du Nord, Châtelet, Saint-Michel, Port-
Royal etc.

3. รถขององคการขนสงแหงกรุงปารีส (RATP)
                  -        จากทาอากาศยาน Orly   รถประจํ าทาง Orlybus  มีจุดหมายปลายทางที่ Place Denfert                              
.                           Rochereau

- จากสนามบิน Charles de Gaulle  มีรถประจํ าทางสาย 350  สถานีปลายทางคือ Gare 
du Nord  และ Gare de l�Est  รถประจํ าทางสาย 351  สถานีปลายทางคือ Place de la 
Nation  และ รถ Roissybus  สถานีปลายทางคือ Place Charles de Gaulle Etoile          
จอดสงผูโดยสารที่ Place de l�Opéra

4. รถ Taxi    นร.สามารถดูไดจากปายใน airport  วานักเรียนสามารถไปรอเรียก taxi ไดที่
ประตูใด
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❻❻❻❻  การรายงานตัวกับสํ านักงานผูดูแลนักเรียนฯ
ถานักเรียนรายใดที่ สนร.ฯ ไมไดไปรับ เชน นักเรียนที่เดินทางไปศึกษาที่เมืองอ่ืนๆ เมื่อมี

ที่พักที่แนนอนแลว จะตองรีบดํ าเนินการกรอกแบบฟอรมรายงานตัว พรอมทั้งระบุที่อยูและหมายเลข
โทรศัพทที่ติดตอไดใหชัดเจน แลวสงให สนร.ฯ ทันที

สํ าหรับนักเรียนที่ สนร.ฯ ไปรับ เมื่อนักเรียนเดินทางถึง สนร.ฯ แลว เจาหนาที่ สนร.ฯ           
จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการดํ าเนินการของนักเรียนในชวงแรกท่ีเดินทางมาถึงวาจะตอง        
ดํ าเนินการในเร่ืองใดบาง เชน

➀➀➀➀  การเปดบัญชีท่ีธนาคาร สํ าหรับนักเรียนทุนรัฐบาล  ขอแนะนํ าใหเปดบัญชีกับธนาคาร Crédit 
Lyonnais  เพื่อความสะดวกในกรณีที่นักเรียนอาจจะมีการโอนเงินจากประเทศไทย  เพราะธนาคารนี้ 
มีความรวมมือกับธนาคารในประเทศไทย  การเปดบัญชี

             นักเรียนควรเปด 2 บัญชี คือ
1. Compt dépot  จะเปนบัญชีที่นักเรียนสามารถขอทํ าบัตรวีซา  หรือบัตร ATM  และขอสมุด
เช็คได  ซึ่งการใชบัตรวีซาและเช็คน้ีจะสะดวกเวลาที่นักเรียนตองเดินทางไปตางเมือง แตบัญชี
น้ีนักเรียนจะไมไดดอกเบี้ย

2. Compt épargne  เปนบัญชีออมทรัพยที่นักเรียนจะไดดอกเบี้ย  แตการฝากถอนเงิน  นักเรียน
จะตองไปติดตอที่เคานเตอรของธนาคารเทาน้ัน

* การเปดบัญชีที่ประเทศฝร่ังเศส  จะไมมีสมุดบัญชี  แตธนาคารจะสงใบแจงยอดเงินใหทราบทุกๆ
สิ้นเดือน   และนักเรียนจะตองเก็บใบแจงยอดไวทุกคร้ัง  เพราะเมื่อนักเรียนจะตออายุบัตรตางดาว  
นักเรียนจะตองนํ าเอกสารนี้ไปแสดงเพื่อเปนหลักฐานการเงิน

      ②②②②   การทํ าบัตรตางดาว (Carte de Séjour) หลังจากนักเรียนเปดบัญชีและทํ าประกันสุขภาพ    
เรียบรอยแลว  นักเรียนตองไปนัดวันเพื่อทํ า Carte de Séjour ที่ la Préfecture  กอน  และเมื่อถึงวันนัด  
นักเรียนตองเตรียมเอกสารตนฉบับพรอมสํ าเนา ดังน้ี

1.    หนังสือตอบรับจากสถานศึกษา
2.    หลักฐานการประกันสุขภาพ

  3.    หลักฐานที่แสดงวาทานมีที่พักอาศัย เชน ใบเสร็จคาเชาบาน
 4.    หนังสือเดินทางที่ประทับตราวีซาระยะยาว

5. จม. จาหนาซองถึงตนเองพรอมติดแสตมป 1 ซอง
6. รูปถายสีหรือขาวดํ าขนาด 2 น้ิว 4 รูป
7. หลักฐานการเงิน  และหลักฐานการเปดบัญชีธนาคาร

        ③③③③   การทํ าประกันสุขภาพ      
สนร.ฯจะเปนผูดํ าเนินการเกี่ยวกับการประกันสุขภาพใหนักเรียนทุนรัฐบาล
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❼  การลงทะเบียนศึกษา
การศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย  นักเรียนจะตองลงทะเบียนในตนปการศึกษาคือประมาณ

เดือนกันยายน  การลงทะเบียนจะมี 2 ประเภท คือ การลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย  และการ                   
ลงทะเบียนประจํ าวิชา  ซึ่งนักเรียนจะตองดํ าเนินการใหครบถวน
✡  การลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
นักศึกษาตองขอใบลงทะเบียนจากมหาวิทยาลัยในชวงตนเดือนกรกฎาคม  และดํ าเนินการ                
ลงทะเบียนตามวันและเวลาที่ทางมหาวิทยาลัยกํ าหนด

✡  การลงทะเบียนประจํ าวิชา
นักศึกษาตองไปลงทะเบียนประจํ าวิชาที่ภาควิชา หรือที่เรียกวา �หนวยการศึกษาและการวิจัย�  
(Unité de formation et de recherche หรือ UFR)   การลงทะเบียนประจํ าวิชา นักเรียนตองเลือกวิชา
บังคับ  วิชาเลือก  และกลุมยอยสํ าหรับภาคปฏิบัติ  ตลอดจนเวลาเรียนในวิชาตางๆ

✡  เอกสารท่ีตองใชในการลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
1. เอกสารการลงทะเบียนที่นักศึกษาไดขอจากมหาวิทยาลัย  ในเดือนกรกฎาคม
2. หลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา
3. หลักฐานแสดงระดับความรูทางภาษาฝร่ังเศส
4. บัตรตางดาว
5. หลักฐานการประกันสุขภาพ
6. รูปถายขนาด 2 น้ิว  3-6 รูป

หมายเหตุ  เมื่อนักเรียนลงทะเบียนแลว ใหขอใบรับรองการลงทะเบียนเพื่อนํ าไปใชในการทํ าหรือตอ
อายุบัตรตางดาว

❽  ท่ีพักในสาธารณรัฐฝรั่งเศส
        การหาที่พักในเมืองใหญๆ หรือ เมืองมหาวิทยาลัยไมใชเร่ืองงายนัก  โดยเฉพาะในชวง

ใกลเปดภาคการศึกษา(เดือนกันยายน-ตุลาคม)  หากนักเรียนตองการยายเมือง  ควรติดตอหาท่ีพัก           
ในชวงปดเทอมฤดูรอน คือ ในชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม  เพราะในชวงน้ีที่พักจะวางเปนจํ านวนมาก  
ที่พักมีหลายประเภท  ดังน้ี
1. หอพักมหาวิทยาลัย  โดยทั่วไปจะดํ าเนินการโดย CROUS (Centre Régional des �uvres 

Universitaires et Scolaires)  ซึ่งเปนหนวยงานที่ใหความชวยเหลือและใหคํ าแนะนํ าแก            
นักเรียนในเร่ืองที่เกี่ยวกับที่พัก

2. หอพักเอกชน  สวนใหญเปนหอหญิงและดํ าเนินการโดยหนวยงานศาสนา  หรือที่เราเรียกวา 
�หอแมชี�  ซึ่งจะรับนักเรียนทุกชาติ ศาสนา  นักเรียนสามารถขอที่อยู & เบอรโทรศัพทได
จาก CROUS
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3. Studio  เปนหองเด่ียวที่นักเรียนจะมีหองน้ํ า & หองครัวเปนสวนตัว  ราคาประมาณ 1,800-
2,500 FF  ทั้งน้ีขึ้นอยูกับสถานที่ต้ังดวย

4. Apartement จะมีลักษณะคลายกับ Studio แตมีขนาดใหญกวา ราคาประมาณ 2,500-3,000 FF
5. หองเชาในครอบครัว  นักเรียนจะมีหองนอนเปนสวนตัว  แตอาจจะตองใชหองน้ํ า & หองครัว
รวมกับเจาของบาน  การเชาหองประเภทน้ี  จะมี 3 แบบ  คือ
! นักเรียนเชาแตหองอยางเดียว  ราคาประมาณ  1,500-1,800 FF
! นักเรียนเชาหองพรอมกับทานอาหารเชา (demi-pension)  ราคาประมาณ 1,600-1,800 FF
! นักเรียนเชาหองพรอมกับทานอาหารเชาและอาหารเย็น (pension complète) ราคา
ประมาณ 3,600-3,800 FF

นักเรียนควรหาที่พักประเภทที่ คาน้ํ าและคาไฟ รวมอยูในคาเชาบานแลว  มิฉะน้ันนักเรียนจะเสียคาไฟ
คอนขางแพงในฤดูหนาว

****************************************************************************************
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(MADAM SOIPET  NOUBLANCHE) OFFICE ADDRESS

Office: Tel.      01 56 26 04 49
                        01 56 26 50 50 ext. 136, 137
             Fax.    01 56 26 07 36

OFFICE HOURS:   MONDAY � FRIDAY
09.30 AM. � 12.30 PM.
02.30 PM. � 05.30 PM.

สวนการศึกษาและฝกอบรมในตางประเทศ
มกราคม  2545


