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พนัธกิจ ๓ ประการของโรงเรยีน ไดแ้ก่
 ● ประกนัคุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนซงึเป็นทยีอมรับในระดบันานาชาติ
 ● มุง่มนัสง่เสรมิความเป็นเลศิดา้นภาษา ทงัภาษาฝรงัเศสและภาษาองักฤษ
 ● สนบัสนนุใหน้กัเรยีนเป็นพลเมอืงด ีพรอ้มเปิดรบัวิวฒันาการของโลก

โรงเรยีนพฒันาอยา่งตอ่เนืองกวา่ครงึศตวรรษ ในปัจจบุนัรบันกัเรยีนอายตุงัแต ่๓ ขวบถงึ ๑๘ ปี จาํนวนกวา่ ๑,๐๐๐ คน โดยไม่
จาํกดัเพศ ศาสนา หรอืเชือชาต ิ ดว้ยเหตนีุโรงเรยีนจงึเป็นพหสุงัคมทีมีนกัเรยีนมากกวา่ ๔๐ สญัชาต ิ นกัเรยีนแตล่ะคนสามารถมี
พฒันาการเตม็ศกัยภาพ สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดัของแตล่ะคน  ความหลากหลายนี คือลกัษณะพิเศษทีโรงเรยีน
ถือเป็นจดุเดน่ นาํมาประยกุตใ์ชส้ร้างหลักสูตรนวัตกรรม โดยเนน้ทีความเอาใจใสต่อ่ความตอ้งการเฉพาะของนกัเรยีนแตล่ะ
คน โรงเรยีนเป็นสมาชิกเครอืขา่ยสาํนกังานการศกึษาฝรงัเศสในตา่งประเทศ (AEFE) ซงึเป็นเครือข่ายการศกึษาทใีหญ่ทสุีด
ในโลก มกีารพฒันาอย่างตอ่เนือง เปิดกว้าง และเป็นทน่ีาสนใจ เครอืขา่ยนีดแูลโรงเรยีนในเครอืขา่ย ๔๙๖ แหง่ ใน ๑๓๗ 
ประเทศ โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิ กรุงเทพ ไดร้บัการสนบัสนนุทงัทางดา้นเทคนิคและงบประมาณจากรฐับาลฝรงัเศส จงึ
สามารถเสนอเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาในอตัราทีไมส่งู สมาคมผูป้กครองมีสว่นรว่มในการบรหิารโรงเรยีน โรงเรยีนจงึ
เป็นองคก์รไมมี่วตัถปุระสงคเ์พือแสวงหาผลกาํไร แตเ่นน้การมอบคณุภาพการเรยีนการสอนดีเลศิใหแ้ก่นกัเรยีน

ดว้ยเหตนีุ การเลอืกสง่บตุรหลานเขา้โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิกรุงเทพ คือการมอบการศกึษาตามหลกัสตูรทีเป็นทียอมรบั เป็น
พหภุาษา เป็นการศกึษาทีสอนใหเ้คารพคณุคา่ของความเป็นมนษุย ์ และเปิดกวา้งรบัความแตกตา่งดา้นวฒันธรรม  นีคือการ
มอบโอกาสใหบ้ตุรหลานคน้พบหนทางของตนเองในโลกทีเตม็ไปดว้ยโอกาสมากมาย
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พนัธกิจด้านการสอน 
สาํหรบันักเรียนแต่ละคน
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาต ิ กรุงเทพ ได้รับการสนับสนุนด้านการเงนิ จากสาํนักงานการศึกษาฝรังเศสในต่าง
ประเทศ (AEFE) หลักสูตรของโรงเรียนจึงเป็นหลักสูตรตามข้อกําหนดของกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
ฝรังเศส ซึงประกันคุณภาพการศึกษาระดับสูงสุดตามข้อกาํหนด

ระบบการศกึษาซงึเป็นทยีอมรับ

ระบบการศึกษาแบบฝรงัเศสไดร้บัการยอมรบัใน
ระดบัสากล วา่เนน้ความสาํคญัของคุณค่าความ
เป็นมนุษย ์การเรียนทเีป็นระบบและการสอน
ใหเ้ป็นระเบยีบ  พืนฐานแนวคดิคือ กระตุน้ความ
สนใจเรยีน สรา้งเสรมินิสยัพากเพียรอตุสาหะ และ
ให้ความสาํคัญกับนักเรียนรายคนในทุกระดับ
ความสามารถ

โรงเรียนนาํเสนอทุกแนวทาง เพือพัฒนาความ
สามารถ และความรูใ้หน้ักเรียนตงัแต่ชันอนุบาล
ถึงระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ควบคู่ไปกบั
การสนบัสนนุใหน้กัเรยีนเป็นตวัของตวัเอง และให้
ความ สาํคัญกับนวัตกรรมในการสอน จึงเน้น
การนําระบบดิจิตอลรูปแบบต่างๆมาประกอบ
การเรยีน เชน่ การใชก้ระดานอจัฉรยิะในหอ้งเรยีน

(มธัยมศกึษาปีที ๖)

(มธัยมศกึษาปีที ๕)

(มธัยมศกึษาปีที ๔)

(มธัยมศกึษาปีที ๓)

(มธัยมศกึษาปีที ๒)

(มธัยมศกึษาปีที ๑)

(ประถมศกึษาปีที ๖)

(ประถมศกึษาปีที ๕)

(ประถมศกึษาปีที ๔)

(ประถมศกึษาปีที ๓)

(ประถมศกึษาปีที ๒)

(ประถมศกึษาปีที ๑)

(อนบุาล ๓)

(อนบูาล ๒)

(อนบุาล ๑)

14-15 3ème / Troisième

13-14 4ème / Quatrième

12-13 5ème / Cinquième

11-12 6ème / Sixième

17-18 Terminale

16-17 1ère / Première

15-16 2nde / Seconde

10-11 CM2 / Cours Moyen 2

9-10 CM1 / Cours Moyen 1

8-9 CE2 / Cours Elémentaire 2

7-8 CE1 / Cours Elémentaire 1

6-7 CP / Cours Préparatoire

5-6 GS / Grande Sec on

4-5 MS / Moyenne Sec on

3-4 PS / Pe te Sec on

ประกาศนียบตัรมัธยมศกึษาตอนปลาย

ประกาศนียบตัรมัธยมศกึษาตอนตน้

มัธ
ยม

ศกึ
ษ
า

อนุ
บ
าล

แล
ะป

ระ
ถม

ศกึ
ษ
า

ระดบัชนัเรยีนใน
ระบบการศกึษาแบบฝรงัเศส

มัธยมปลาย

 มัธยมตน้

ประถม

อนุบาล
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การประกันคุณภาพการสอน

โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิกรุงเทพ ไดร้บัการรบัรองจาก AEFE  
ซึงเป็นการประกันคุณภาพการศึกษา ว่าตรงตามมาตรฐาน
ของประเทศฝรงัเศสและมาตรฐานสากล ผลเฉลียการสอบ
ตา่งๆของนกัเรยีนสงูกวา่คะแนนเฉลียทวัไปในประเทศฝรงัเศส

คุณภาพของครูเป็นปัจจยัแรกทีแสดงความเป็นเลิศของการ
เรยีนการสอน  ครูทกุคนเป็นมืออาชีพ มีประกาศนียบตัรดา้น
วิชาชีพ มีความรูค้วามสามารถดา้นหลกัสตูรและวิชาการ ได้
รับการอบรมความรูใ้ห้ทันสมัยอย่างสมาํเสมอในโครงการ
อบรมทีจดัโดย AEFE 

นอกจากนีสาํนกังานใหญ่ AEFE หนว่ยงานสว่นภมิูภาคเอเชีย-
แปซิฟิคของ AEFE และกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ 
ฝรงัเศส จดักิจกรรมตา่งๆซงึโรงเรยีนนานาชาตฝิรงัเศส กรุงเทพ 
เขา้รว่มเป็นประจาํทกุปี  ตวัอยา่งกิจกรรมทีกระตุน้ความสนใจ
เรยีน การมีสว่นรว่ม และแสดงคณุคา่ของการฝึกฝน ไดแ้ก่ 
the Week of the French Schools Abroad, the Budding 
Ambassadors, the International Youth Games, the Asian 
Football and Rugby Cup, the Week of Taste, the Poetry 
Festival, the Week of the Press …

การใหค้วามช่วยเหลอืนักเรียนทมีคีวาม
ตอ้งการพเิศษ

นกัเรยีนแตล่ะคนมีความแตกตา่งกนั จงึควรไดร้บัการ
ดแูลอยา่งเหมาะสม 

● จัดหลักสูตรเสริมให้นักเรียนทีต้องการความ
 ช่วยเหลอื เชน่ Complementary Pedagogical 
 Activities, French workshops, Pedagogical 
 Differentiation, Personalized Programme for 
 Education Success

● นักเรียนทมีภีาวะบกพร่องในการเรียนรู้จะ ไดร้บั 
 การดแูลชว่ยเหลือจากผูช้ว่ยดา้นการศกึษา  

● โรงเรยีนจดัใหมี้ผูเ้ชียวชาญเฉพาะดา้น ไดแ้ก่นกัฝึก
 พูด ๒ คน นักจิตวิทยาเด็ก ๑ คน และครูผู้
 เชียวชาญการสอนภาษาฝรังเศสเป็นภาษาต่าง
 ประเทศ
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เปิดโลกทศัน์สู่ความเป็นสากล
และพหภุาษา
โรงเรียนปลูกฝังแนวคิดเปิดกว้างสู่โลกสากล ด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมพหภุาษาให้นักเรียนกว่า ๔๐ สัญชาต ิ

ภาษาฝรังเศสสาํหรับทกุคน

โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิ กรุงเทพ เป็นสถานศกึษาแหง่เดียว ทีมีหลกัสตูร
เอืออาํนวยใหน้กัเรยีนตงัแตอ่นบุาลถงึมธัยมศกึษาตอนปลาย สามารถใชส้อง
ภาษาทีเป็นสากลควบคูก่นัอยา่งคลอ่งแคลว่ 

นักเรียนทพีดูภาษาอังกฤษ จะอยูใ่นกลุม่นกัเรยีนพดูภาษาฝรงัเศส และมี
ครูผู้เชียวชาญการสอนภาษาฝรังเศสเป็นภาษาต่างประเทศคอยดูแล  
นกัเรียน จะใชชี้วิตแบบกลมกลืนเป็นส่วนหนึงของโรงเรียน และรว่มสรา้ง
สงัคมและวฒันธรรมพหภุาษา

โรงเรียนนานาชาติ

ตงัแตช่นัอนบุาล นกัเรยีนจะเตบิโตและเรยีนรูท้า่มกลางวัฒนธรรมและภาษาทหีลากหลาย ในบรบิทของประเทศไทย ซงึ
โรงเรยีนไดว้างรากฐานแนวปฏิบตันีิมาตงัแตเ่รมิก่อตงั

นกัเรยีนสามารถสมคัรเขา้ British International Section ไดต้งัแตช่นั CP (6-7 ขวบ) เพือเปิดโอกาสสาํหรบัการเตรยีมสอบ
ประกาศนียบตัร Brevet International (DNBI) และ  Baccalauréat Option Internationale (OIB).

สว่นประกาศนียบตัร Baccalauréat ของฝรงัเศส เป็นทยีอมรับทวัโลก นกัเรยีนทีจบจากโรงเรยีนฝรงัเศสสามารถศกึษาตอ่ใน
ระดบัอดุมศกึษาในประเทศตา่งๆ เชน่ประเทศฝรงัเศส สหรฐัอเมรกิา แคนาดา สหราชอาณาจกัร หรอืในประเทศไทย

สัญชาตฝิรังเศส ๘๐%

(รวมนักเรียนสองสัญชาต ิ๕๔.๖% ดว้ย)

สัญชาตไิทย ๗%

สัญชาตอินื ๑๓ %
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นักเรียนพหภุาษา

ตลอดเวลาทีศกึษาในโรงเรยีนฝรงัเศส นกัเรยีนจะเรยีนรูท้กัษะการใชภ้าษาองักฤษ

ตงัแต่ระดบัอนบุาล โรงเรียนมีหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาทเีหมาะสมและปรับตามพัฒนาการของนกัเรียน โดยที

ชวัโมงเรยีนภาษาองักฤษมีสดัสว่นถงึ ๓๐% ของเวลาเรยีนทงัหมด

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ การเรยีนการสอนภาษาองักฤษจะแยกตามระดบัความสามารถในการใชภ้าษา นกัเรยีนระดบัพืน
ฐานจะเรยีนรู ้ เพือพฒันาความเชียวชาญดา้นภาษาตามความจาํเป็น สว่นนกัเรยีนทีใชท้งัสองภาษาไดค้ลอ่งแลว้จะเรยีนรู ้ เพือ
พฒันาความสามารถใหใ้ชภ้าษาองักฤษไดส้มบรูณแ์บบยิงขนึ

ตงัแตช่นั 5ème (๑๒ - ๑๓ ปี) นกัเรยีนจะเลอืกเรยีนภาษาตา่งประเทศทีสอง ไดแ้ก่ ภาษาเยอรมนั ภาษาสเปน หรอืภาษาจีนกลาง 
และอาจเลอืกเรยีนภาษาโบราณอีกหนงึภาษา ไดแ้ก่ ภาษาลาตนิ หรอืภาษากรกีโบราณ ซงึนกัเรยีนไดเ้รมิรูจ้กัภาษาเหลา่นีมา
บา้งแลว้ เมืออยูช่นั 6ème (๑๑ - ๑๒ ปี)

ประกาศนียบตัรภาษาตา่งๆ

โรงเรยีนสนบัสนนุนกัเรยีนใหส้อบวดัระดบัทกัษะความรูด้า้นภาษา เพือรบัประกาศนียบตัรซงึเป็นทีรูจ้กัและยอมรบัทวัโลก

 ● ประกาศนียบตัรภาษาฝรงัเศส - DELF (Diplôme d’étude en langue française) 
● ประกาศนียบตัรภาษาองักฤษ - Cambridge English Language Assessment 
● ประกาศนียบตัรภาษาสเปน - DELE ของสถาบนั Cervantes 

 ● ประกาศนียบตัรภาษาเยอรมนัของสถาบนัภาษา Goethe
 ● ประกาศนียบตัรภาษาจีน - HSK
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วฒันธรรมและกีฬา
หวัใจหลกัของกิจกรรม
ประกอบการศึกษา
ด้วยลักษณะพิเศษของการศึกษาแบบฝรังเศส โรงเรียนจัดกิจกรรม
มากมายอย่างต่อเนือง  เพือพัฒนาความสามารถของนักเรียนแต่ละ
คน ด้วยกิจกรรมด้านกีฬาและด้านวัฒนธรรม

กจิกรรมดา้นวัฒนธรรมทหีลากหลาย

ดนตรี ศลิปะ ละคร วรรณกรรม…โรงเรยีนนาํเสนอและสนบัสนนุกิจกรรม
ทางศลิปะและวฒันธรรมทกุรูปแบบ นอกจากวิชาดนตรแีละศลิปะ ซงึมีอยูใ่น
หลกัสตูรอนบุาลถงึ Terminale อยา่งครบถว้นแลว้ นกัเรยีนยงัเลอืกทาํกิจกรรม
นอกเวลาเพิมได ้เชน่

 บลัเลต่ ์   รอ้งเพลง/รอ้งเพลงประสานเสียง
 ทาํอาหาร  เลน่ละคร (ภาษาองักฤษ)
 กีตาร ์   เตน้ฮิปฮอป
 เลน่เกมกลุม่  นกัประดษิฐ์ตวันอ้ย
 เตน้โมเดริน์แจซ  พบักระดาษโอรกิามิ
 เปียโน   วาดรูป
 ถ่ายภาพ  ปันและประดษิฐ์
 ละคร   ไวโอลนิ
 โยคะ   เตน้ซมุบา้
 กวีนิพนธแ์ละกลอนสด

กจิกรรมดา้นวทิยาศาสตรก์ม็ใีหเ้ลอืกหลากหลาย ตงัแตง่านประดษิฐ์ของ
นกัเรยีนชนัเลก็ ไปจนถงึการสรา้งหุน่ยนตส์าํหรบันกัเรยีนชนัโต

นอกจากนี ยงัจดัการแสดงดนตรอียา่งสมาํเสมอดว้ย

มุ่งเน้นการอ่าน

จดุเด่นของระบบการศกึษาฝรงัเศส คือมุ่งเนน้การอ่าน  หลกัสตูรของโรงเรียน
ฝรงัเศสก็เนน้เรืองนีเป็นพิเศษ การอ่านทกุรูปแบบนบัเป็นแนวทางเพิมเชาว์
ปัญญา

โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิ กรุงเทพ มีหอ้งสมุด ๓ หอ้ง บรรจหุนงัสอืเกือบ 
๖๐,๐๐๐ เลม่  บรกิารนกัเรยีนทกุระดบั ทงัยงัจดักิจกรรมสง่เสรมิการอา่น
สมาํเสมอ เชน่ Book Week หรอืการพบปะพดูคยุกบันกัเขียนฝรงัเศส ฯลฯ
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สถานทเีล่นกฬีาระดบัมาตรฐาน

โรงเรียนใหค้วามสาํคญักับการกีฬา มีสถานทีเพือฝึกกีฬา
หลายประเภท ไดแ้ก่

 ● สนามกีฬากลางแจง้
 ● ลูวิ่งกรฑีา
 ● โรงยิม
 ● สระวา่ยนาํ
 ● หอ้งกายบรหิารสรา้งกลา้มเนือ

กจิกรรมดา้นกฬีาหลากหลาย

กิจกรรมกีฬาในโรงเรยีนมีอยู ่๓ รูปแบบ ไดแ้ก่ วชิาพลศกึษา
ในเวลาเรยีน กิจกรรมของชมรมกฬีา และกจิกรรมพเิศษ
นอกเวลา  ทงัหมดนีเพือเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนทกุเพศทกุวยั
ไดฝึ้กฝนกีฬาจนเชียวชาญ คน้พบกีฬาประเภทใหม ่ ไดร้ว่ม
กิจกรรมเพือผอ่นคลาย หรอืเขา้รว่มการแขง่ขนัในระดบัตา่งๆ
 กรฑีา   บาสเกตบอล
 แบดมินตนั  มวยไทย
 หมากรุก   ฟันดาบ
 ฟตุบอล   ยิมนาสตกิ
 เกมทีใชล้กูบอล  ยโูด
 กงัฟ ู   มินิเทนนิส
 วา่ยนาํ    เปตอง
 รกับี   เทควนัโด
 ปิงปอง

ประสบการณพ์เิศษ

การร่วมกิจกรรมกีฬาเป็นการเปิดโอกาสใหน้ักเรียนไดฝึ้ก
ทาํงานเป็นทีม และทา้ทายศกัยภาพของตนเอง

นอกจากการแข่งขนักบัโรงเรียนทีมีชือเสียงอืนๆในกรุงเทพฯ
อยา่งสมาํเสมอแลว้ นกักีฬาของโรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิ
กรุงเทพ ยงัมีโอกาสเขา้รว่มแขง่ขนัระดบันานาชาต ิ ทีจดัโดย
โรงเรยีนฝรงัเศสในเครอืขา่ย AEFE  ถือเป็นโอกาสพิเศษของ
การเรยีนรูแ้ละแลกเปลยีน
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นักเรียนร่วมแรง 
ผูป้กครองร่วมใจ
โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ ไม่ใช่เพียงแค่สถานทเีพือเรียนรู้ทางวิชาการ แต่เป็นสังคมแห่งการถ่ายทอด
ค่านิยม และครอบครัวได้เข้ามามีส่วนร่วม

นักเรียนกับหน้าทพีลเมอืง

การศกึษาในโรงเรียนเนน้การปลกูฝังหลกัการพืนฐานที
สาํคญั

 ● การพงึพาตนเอง หรอืการคดิ วิเคราะหแ์ละ
  ลงมือทาํสงิตา่งๆดว้ยตวัเอง

 ● ความสามัคคี หรือการเขา้รว่มกิจกรรมทาง
  สงัคมดว้ยจิตสาํนกึตอ่สว่นรวม

 ● การแสดงความรับผิดชอบ หรือการแสดง
  ความคดิรเิรมิ การรบัผิดรบัชอบตอ่ตนเองและ
  หมูค่ณะ

โรงเรียนมีพนัธกิจสรา้งนกัเรียนใหเ้ป็นพลเมืองทีมีจิตสาํนึก 
ใสใ่จตอ่สงิแวดลอ้มและมีสว่นรว่มในสงัคม  โรงเรยีนกระตุน้
ใหน้กัเรยีนเขา้รว่มกิจกรรมเพือสงัคมตา่งๆ เชน่ โครงการ 
Giving Tree Operation โครงการ Nat Association หรอื
โครงการรณรงคต์า่งๆ เพือการพฒันาแบบยงัยืน

โรงเรียนเขา้รว่มโครงการกระตุน้ความสามารถของนกัเรียน 
ในการพดูอภิปรายขา้มวฒันธรรม และเสรมิสรา้งความเป็น
ผูน้าํ

“Budding Ambassadors”

Budding Ambassadors จดัโดย AEFE เปิดโอกาสให้
นกัเรยีนตงัแตช่นั CM2 (๑๐-๑๑ ปี) ถงึ Terminale (๑๗-๑๘ 
ปี) ไดร้ว่มแขง่ขนัการอภิปรายเกียวกบัหวัขอ้และเหตกุารณ์
ตา่ง ๆ ในโลก นกัเรยีนทีชนะการประกวดระดบัภมิูภาคจะได้
ไปแขง่ขนัในระดบัโลกทีกรุงปารสี

โครงการเพอืการพฒันาแบบยังยนื E3D

นักเรียนไดร้บัการปลกูฝังแนวความคิดของหนา้ทีพลเมือง
ทีดี ผา่นโครงการการศกึษาเพือการพฒันาแบบยงัยืนตา่งๆ 
เชน่ “Clean Playground” “Zero Waste” “The LFIB Eco-
friendly Night” ซึงเปิดโอกาสใหน้ักเรียนทาํความเขา้ใจ 
ตดัสนิใจ และปฏิบตัตินในฐานะพลเมืองผูเ้ยาวที์มีความรบั
ผิดชอบ
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โรงเรียนเพอืครอบครัว

โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาติ กรุงเทพ ไดร้บัการสนบัสนนุและช่วยเหลือจากรฐับาลประเทศฝรงัเศสผ่าน AEFE และทาํงานรว่ม
กับครอบครัวของนักเรียนเพือประโยชน์ของนักเรียน
ผูป้กครองมีสว่นรว่มในกิจการตา่งๆของโรงเรยีน

โรงเรียนบริหารงานร่วมกับสมาคมผู้ปกครอง ภาย
ใตก้ารอุปถัมภ ์ และผ่านการมอบอาํนาจจากมูลนิธิ
ฝรังเศสเพือการศึกษา แต่ละครอบครวัจะมีสิทธิลง
คะแนนเสียงเลือกตวัแทนผูป้กครองเขา้ไปรว่มวางแผน
กลยทุธ ์ และนโยบายการเงินของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน

ผูป้กครองท่านใดมีความเชียวชาญหรือสนใจเขา้ร่วม
ทาํงานดา้นใดเป็นพิเศษเพือโรงเรียน สามารถอาสา
สมคัรเป็นสมาชิกคณะทาํงาน เพือรว่มพฒันาโรงเรียน
ใหดี้ยิงขึน 

โรงเรียนคอืสังคม

โรงเรยีนเป็นมากกวา่สถานศกึษา เป็นสงัคมของการใช้
ชีวิตรว่มกนั เป็นสงัคมแห่งการแบ่งปันและการร่วม
มือ เพือมุ่งสรา้งประโยชนใ์หก้บันกัเรยีนเป็นหลกั

โปรแกรม Pronote

เครืองมือสือสารออนไลน์กับครอบครัว

โรงเรียนมีระบบสือสารออนไลน ์ เพือแจง้ขอ้มลูต่างๆ แก่
ครอบครวัและนกัเรียนชนัมธัยมศกึษา เช่น ผลการทดสอบ 
ผลการเรียนปลายเทอม ตารางเรียนทีมีการอพัเดทตลอด
เวลา รายงานการขาดเรียน การมาสาย รายงานการศกึษา 
การบา้น ตารางกิจกรรมของโรงเรียน ฯลฯ 

ข้อมูลต่างๆเข้าถึงง่าย สะดวกและรวดเร็ว

9
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การเรียนระดบัอนุบาลและประถมศึกษา
ระดบัอนุบาล (นักเรียนอายุ ๓ ถงึ ๖ ปี)

คณุภาพการเรียนการสอนในระดบัอนุบาลของประเทศ
ฝรงัเศส เป็นคณุสมบตัซิงึเป็นทียอมรบั ภารกิจหลกัของ
การศกึษาระดบัอนบุาล คือการสร้างความอยากไป
โรงเรียน

นกัเรยีนจะเรยีนรูแ้ละใชชี้วิตรว่มกบัผูอื้น พฒันาภาษา
พดู หดัเขียนตวัอกัษรและตวัเลข และเรยีนรูส้งิตา่งๆดว้ย

การเลน่ การคดิแกไ้ขปัญหา การลงมือทาํ และการฝึกจาํ

โรงเรยีนรบันกัเรยีนชนัอนบุาลตงัแตอ่ายุ ๓ ขวบ แตล่ะหอ้งมีจาํนวนนกัเรยีนโดยเฉลีย ๑๙ คน (ขอ้มลูตน้เดือนกนัยายน ๒๕๖๒)  
มีครูเจา้ของภาษาหนงึคนกบัพีเลยีงอีกหนงึคนคอยดแูล

สภาพแวดลอ้มทีพิเศษนีจะเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนแตล่ะคนไดพ้ฒันา ถงึจะพดูภาษาฝรังเศสไมไ่ดใ้นตอนแรก แตก็่จะเขา้กลุม่ได้
อยา่งรวดเรว็ และเรยีนรูภ้าษาฝรงัเศสไดเ้องอยา่งเป็นธรรมชาต ิสว่นนกัเรยีนทีพดูภาษาฝรงัเศสไดแ้ลว้ ก็จะพฒันาทกัษะ และใช้
ภาษาอังกฤษไดดี้ขนึในชีวิตประจาํวนัทีโรงเรยีน นอกจากนีนกัเรยีนจะยงัไดเ้รยีนรูภ้าษาไทย ซงึเป็นภาษาของประเทศเจา้บา้น
อีกดว้ย  

“ในประเทศฝรงัเศส หลกัสูตรการศกึษาปฐมวยัดมีาก ดงั
นนัทกุครอบครวัไมว่า่จะมฐีานะดหีรอืไม ่ กจ็ะสง่ลูกเขา้
โรงเรยีนอนบุาล”  

บารกั โอบามา, 15 เมษายน 2558



1111

ระดับประถมศึกษา (นักเรียนอายุ ๖ ถึง ๑๑ ปี)

ภารกิจของการศกึษาระดบัประถมศกึษา คือการเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนไดเ้รยีนรูวิ้ชาพืนฐานขององคค์วามรู ้ อนัไดแ้ก่ทกัษะการ
ใช้ภาษาฝรังเศสและความรูพื้นฐานทางคณิตศาสตร ์ ซงึเป็นเปา้หมายสาํคญั นกัเรยีนจะพฒันาความรูส้องวิชานีในบริบท
ทเีอือต่อการเรียน เพราะในชนัเรยีนจะมีนกัเรยีนโดยเฉลียเพียงหอ้งละ ๒๐ คนเท่านนั (ขอ้มลูตน้เดือนกนัยายน ๒๕๖๒)

การเรยีนการสอนในชว่งสามปีแรกของระดบัประถมศกึษา (CP, CE1, CE2) จะเนน้การฝึกฝนพืนฐานภาษาฝรงัเศสและ
คณิตศาสตร ์  นกัเรยีนจะฝึกตงัคาํถามเกียวกบัโลกรอบตวั เรยีนศิลปะและดนตร ี พลศกึษา และเรยีนเรอืงหนา้ทีพลเมืองและ
จรยิธรรม  การเรยีนการสอนในสองปีตอ่มา (CM1, CM2) เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนเพิมพนูความรูเ้สรมิทกัษะ  พรอ้มกบัเรยีนวิชา
วิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี ประวตัศิาสตรแ์ละภมิูศาสตร ์ประวตัศิาสตรศ์ลิปะ

การสอนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนฝรังเศส
นานาชาต ิ กรุงเทพ ยงัเปิดโอกาสใหน้กัเรยีนพฒันา
ทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ อยา่งตอ่เนืองอีกดว้ย

การสอนแบบฝรงัเศสคือการสอนใหใ้ชเ้หตผุล คิด
วิเคราะห ์ เฝา้สงัเกต ทดลอง ติดตาม แกไ้ขขอ้
บกพรอ่ง ใชจิ้นตนาการและความคิดสรา้งสรรค์

วิชาภาษาไทย ประกอบดว้ยหลกัสตูรวิชาภาษา
ไทยสําหรับนักเรียนต่างชาติและวิชาภาษาไทย
สาํหรบันกัเรียนไทย

แนวทางสําหรับนักเรียนทีไม่ได้พูดภาษา
ฝรังเศสมาแต่แรก

โรงเรียนจดัการเรียนการสอนเพิมพิเศษ เพือใหม้นัใจว่า 
นกัเรียนกลุ่มนีจะปรบัตวัเขา้กบัระบบ และพฒันาทกัษะ
การใชภ้าษาได้

ครูผู้เชียวชาญการสอนภาษาฝรังเศสเป็นภาษาต่าง
ประเทศ จะสอนนกัเรียนเป็นกลุ่มย่อย และใชก้ารสอน
แบบนวตักรรม เนน้ความเพลิดเพลิน เพือใหน้กัเรียน
พฒันาความรูพื้นฐานต่อไป

11
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การเรียนการสอนระดบัมธัยมศึกษา
ระดบัมัธยมศกึษาตอนตน้ (นักเรียนอายุ ๑๒ ถงึ ๑๕ ปี)

เมือจบชนัประถมศกึษา นกัเรยีนทกุคนจะเขา้เรยีนตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ (6ème, 5ème, 4ème และ 3ème)  โดยไมต่อ้งผา่นการ
ทดสอบใดๆ 

ชนั 6ème นกัเรยีนจะใชท้กัษะและความรู้ตา่งๆทสัีงสมจากระดบัประถมศกึษา มาสร้างเป็นรากฐาน เพือพฒันาและฝึกฝน
การเรยีนรูใ้นรูปแบบการเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษา

ชนั 5ème และ 4ème  นกัเรยีนจะไดเ้รียนรู้ทงัทางทฤษฎแีละปฏบิตัใินเชงิลกึ

ชนั 3ème นกัเรยีนจะตอ้งเรียนรู้ใหค้รบตามหลักสูตรระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ เพือเตรยีมตวัเรยีนตอ่ระดบัมธัยมศกึษาตอน
ปลาย และในปลายปีการศกึษา  นกัเรยีนจะตอ้งสอบประกาศนียบตัรมธัยมศกึษาตอนตน้ (Diplôme Nationale du Brevet - 
DNB)

รายวิชาตามหลกัสตูร ไดแ้ก่ ภาษาฝรงัเศส ภาษาและวฒันธรรมไทย คณิตศาสตร ์ประวตัศิาสตรแ์ละภมิูศาสตร ์หนา้ทีพลเมือง
และจรยิธรรม ฟิสกิส ์ เคมี และชีววิทยา เทคโนโลยี ศลิปะ ดนตร ี และพลศกึษา  ภาษาตา่งประเทศจะมีความสาํคญัมากขนึ 
นกัเรยีนจะตอ้งเรยีนภาษาอังกฤษเป็นภาษาตา่งประเทศภาษาทีหนงึ เนน้การฝึกพดู เมือเขา้เรยีนชนั 5ème นกัเรยีนจะตอ้งเลอืก
เรยีนภาษาตา่งประเทศภาษาทีสอง  ซงึโรงเรยีนมีเสนอใหเ้ลอืก คือ ภาษาเยอรมัน ภาษาสเปน หรือภาษาจนีกลาง 

ในระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ของโรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิ กรุงเทพ นกัเรยีนจะไดเ้รยีนรูใ้นสภาพแวดล้อมทพีเิศษ เพราะ
จาํนวนเฉลยีของนกัเรยีนในแตล่ะหอ้งจะนอ้ยกวา่ระดบัมาตรฐานทวัไป ในตน้ปีการศกึษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ มีนกัเรยีนโดยเฉลีย
เพียงหอ้งละ ๒๔ คน

ระดบัมัธยมศกึษาตอนปลาย (นักเรียนอายุ ๑๕ ถงึ ๑๘ ปี)

การเรยีนการสอนระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายจะแบง่เป็น ๓ ชนั ไดแ้ก่ ชนั 
Seconde, Première และ Terminale 

จากการปฏิรูปหลกัสตูรมธัยมศกึษาตอนปลายและประกาศนียบตัร Baccalauréat 
ครงัลา่สดุ มีการยกเลิกสายวิชา ES, L, S (เศรษฐศาสตร-์สงัคมศาสตร,์ ภาษา
และวรรณคดี, วิทยาศาสตร)์ และนาํระบบใหม่มาใช ้ เมือนกัเรยีนเรยีนจบชนั 
Seconde (มธัยมศกึษาปีที ๔) จะเลือกเรยีนวิชาเฉพาะซงึมีใหเ้ลือกทงัหมด ๘ 
วิชา

และนกัเรยีนสามารถใชภ้าษาไทยประกอบการสอบ Baccalauréat 

จาํนวนนกัเรยีนโดยเฉลียหอ้งละ ๑๙ คน (ตน้ปีการศกึษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓) ทงัใน
วิชาเลอืกและวิชาเฉพาะ ถือเป็นปัจจยัสง่เสรมิการเรยีนรูใ้หมี้ประสทิธิภาพ

ในปลายปีการศกึษา ๒๕๖๑-๒๕๖๒ นักเรียนชัน Terminale สาํเร็จการ
ศกึษาและไดรั้บประกาศนียบตัร Baccalauréat ทกุคน
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การศกึษาตอ่ระดบัอุดมศกึษา

ประกาศนียบตัรระดบัมัธยมตอนปลายของประเทศ
ฝรังเศส (Baccalauréat) เป็นทยีอมรับในระดบัสากล
นกัเรยีนจากโรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิกรุงเทพ สามารถ
ศกึษาตอ่ระดบัอดุมศกึษาไดใ้นประเทศตา่งๆทวัโลก

ประเทศฝรงัเศสเป็นประเทศทีนักเรียนเลือกไปศึกษา
ตอ่ในอนัดบัตน้ๆ ดว้ยความเป็นเลิศของหลกัสตูรการ
ศกึษาในมหาวิทยาลยั ดา้นแพทยศาสตร,์ ดา้นรฐัศาสตร ์
(Sciences Po), ดา้นวิศวกรรมศาสตร ์ (INSA), วิทยาลยั
สอนศลิปะ (Les Gobelins), มหาวิทยาลยั La Sorbonne  
และหลกัสตูรเพือเตรยีมสอบเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรี
ของสถาบนัทีมีชือเสยีง เชน่ Lycée du Parc, Montaigne, 
Fermat   

และนักเรียนจาํนวนมากเลือกศึกษาต่อในประเทศอืน 
เชน่ MC Gill, Concordia ในประเทศแคนาดา  King’s 
College, University College of London ในสหราช
อาณาจกัร  Victoria University ในประเทศออสเตรเลยี 
Universite de Geneve, Ecole de Lausanne ในประ
เทศสวิตเซอรแ์ลนด ์ AUC ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์
สหรฐัอเมรกิา ประเทศไทย ฯลฯ

โรงเรียนเสนอการแนะแนวการศึกษาให้นักเรียน
เป็นรายบุคคล เพือใหน้กัเรยีนประสบความสาํเรจ็ใน
การเลอืกสถานศกึษาตอ่ใหไ้ดม้ากทีสดุ

การเลอืกศกึษาตอ่ในประเทศฝรังเศส

การศึกษาระดบัอดุมศึกษาในประเทศฝรงัเศสรกัษาความเป็น
เลศิมาอยา่งตอ่เนือง  ดว้ยหลกัสตูรทีเป็นทียอมรบัทวัโลก เป็น
ประเทศทตี้อนรับนักศึกษานานาชาติมากเป็นอันดับสาม
ของโลก รองจากสหรฐัอเมรกิาและสหราชอาณาจกัร และเป็น
ประเทศแรกทีไมไ่ดใ้ชภ้าษาองักฤษ ทีนกัศกึษาตา่งชาตเิลอืก
มาศกึษาตอ่ และมีจาํนวนนกัศกึษาตา่งชาตมิากถงึ ๑๒% ของ
จาํนวนนกัศกึษาในประเทศ

รฐับาลฝรงัเศสมีงบประมาณสนบัสนนุการศกึษา คดิเป็นปีละ  
๑๐,๐๐๐ ถงึ ๑๔,๐๐๐ ยโูร ตอ่นกัเรยีนหนงึคน และมีการ
กาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาประจาํปีของสถานศึกษาของ
รฐั  อตัราคา่เลา่เรยีนจงึอยูใ่นเกณฑที์ครอบครวัทกุฐานะเขา้
ถงึไดม้ากทีสดุในโลก ในขณะทีคณุภาพของการเรยีนการสอน
และประกาศนียบตัร เป็นทียอมรบัมากทีสดุในระดบันานาชาต ิ

นกัเรยีนตา่งชาตทีิจบจากโรงเรยีนฝรงัเศสในเครอืขา่ย AEFE 
และมีประวตักิารเรยีนดีเลศิ จะไดร้บัทนุ Major-Excellence 
scholarships เพือศกึษาตอ่ในประเทศฝรงัเศส

ดขูอ้มลูเพิมเตมิไดที้
www.campusfrance.org
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ข้อมลูอ่ืนๆ

เวลาเรียน

ระดบัอนบุาลและประถมศึกษา

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ตงัแตเ่วลา ๘.๐๐ น. ถงึ ๑๔.๑๐ น

นักเรียนสามารถทาํกิจกรรมเพิมเติมหลังเวลาเรียนได ้
เชน่ ชนัเรยีนสอนการบา้น กิจกรรมเสรมิทกัษะดา้นภาษา 
หลกัสตูรวิชาภาษาไทยสาํหรบันกัเรยีนไทย และกิจกรรม
พิเศษหลงัเลกิเรยีน 

ระดบัมธัยมศกึษา

วนัจนัทรถ์งึวนัศกุร ์ตงัแตเ่วลา ๘.๐๐ น.ถงึเวลา ๑๗.๑๕ น. 

ขนึอยูก่บัตารางเวลาเรยีนของนกัเรยีนแตล่ะคน ตามวิชา
เลอืกและวิชาเฉพาะ

ทงันี มีการจดัสอบเก็บคะแนนของนกัเรยีนชนั Première 
และ Terminale ระหวา่งเวลาเรยีนปกตหิรอืวนัเสารเ์ชา้
ดว้ยในบางครงั

รถรับส่ง

มีบรกิารรถรบัสง่ประเภท “ประตบูา้นถงึประตโูรงเรยีน” 
ใหค้รอบครวันกัเรยีนทีสนใจ  ตามเสน้ทางถนนสาย
หลกัของกรุงเทพฯ ไดแ้ก่ สาทร สลีม สขุมุวิท และตาม
เสน้ทางอืนๆตามความตอ้งการ

รถรบัส่งแต่ละคนัจะมีพนกังานดแูลนกัเรียนประจาํรถ 
ทีไดร้บัการอบรมดา้นความปลอดภยัและการบงัคบัใช้
ระเบียบรถรบัสง่  นกัเรยีนทกุคนทีใชบ้รกิารจะไดร้บั
การดแูลอยา่งดี โดยเฉพาะนกัเรยีนอนบุาล
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โรงอาหาร

โรงเรยีนมีบรกิารอาหารกลางวนัทกุวนั นกัเรยีนชนัอนบุาล
ถงึชนั 3ème จะตอ้งรบัประทานอาหารกลางวนัทีโรงเรยีน  
อาหารทงัหมดจะปรุงอยา่งพิถีพิถนัในโรงเรยีน ใชว้ตัถดุบิ
คณุภาพดีและมีสารอาหารครบถว้นตามหลกัโภชนาการ

หอ้งพยาบาล

โรงเรยีนมีพยาบาลประจาํตลอดเวลาทาํการ รวมจาํนวน 
๓ คน

การรักษาความปลอดภยั

โรงเรียนมีระบบรกัษาความปลอดภยัอย่างเขม้งวดตลอด
เวลา ตามขอ้กาํหนดของสถานเอกอคัรราชทตูฝรงัเศสประ 
จาํประเทศไทย  มีการตรวจสอบการเขา้ออกของบคุคลทกุ
คน และมีการตดิตงักลอ้งโทรทศันว์งจรปิด

ค่าธรรมเนียมการศกึษา

โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาติ กรุงเทพ เป็นองคก์รเพือการ
ศกึษาทีไม่หวงัผลกาํไร ทงัยงัไดร้บัการสนบัสนนุดา้นงบ
ประมาณจากประเทศฝรงัเศส ไดส้ิทธิในการลดหย่อน
ภาษี จึงสามารถกาํหนดค่าธรรมเนียมการศึกษาได้
ตาํกว่าโรงเรียนนานาชาติอืนๆในกรุงเทพฯถึง ๓๐% - 
๒๐๐% และมีอตัราค่าเล่าเรียนพิเศษสาํหรบันักเรียน
สญัชาติฝรงัเศสและสญัชาติไทย  เนืองจากรฐับาลของทงั
สองประเทศไดใ้หค้วามช่วยเหลือทงัทางตรงและทางออ้ม
ในการจดัการศกึษา

คา่ธรรมเนียมการศกึษาไดร้วมคา่หนงัสือและอปุกรณก์าร
เรยีนสว่นหนงึ
www.lfib.ac.th

ทนุการศกึษา

นักเรียนทีมีสัญชาติฝรังเศสสามารถสมัครขอรับทุน
การศึกษาได้ทีสถานเอกอัครราชทูตฝรังเศสประจํา
ประเทศไทย และอาจไดร้บัทนุถงึ ๑๐๐%  ทงันีขนึอยูก่บั
รายไดร้วมของครอบครวั

การลงทะเบยีน

ผูป้กครองทีสนใจ สามารถตดิตอ่ขอเยียมชมโรงเรยีนไดที้
 ● secretariat.primaire@lfib.ac.th เลขานกุารฝ่าย
  อนบุาลและประถมศกึษา 
 ● cpe@lfib.ac.th ทีปรกึษาฝ่ายปกครองมธัยมศกึษา 

ตดิตอ่สมคัรเรยีนที
 โทร : (+66) 2 934 8008
 อีเมล : administration@lfib.ac.th
 
หรอืกรอกใบสมคัรออนไลนไ์ดบ้นเวบ็ไซต ์ www.lfib.ac.th
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La France est le pays qui dispose du plus  
important réseau scolaire au-delà de ses 
fron ères. 

tolérance, humanisme, égalité des 
chances, curiosité intellectuelle, promo on de 
l’esprit cri que… 

forma on reconnue 
interna onalement.

เครือข่ายการศึกษานานาชาติ
ทีไม่เหมือนใคร

ประเทศฝรังเศสมีเครือข่ายการศึกษานอกประเทศที
ใหญ่ทสุีด  ปัจจบุนัมีโรงเรยีนในสงักดั ๔๙๖ แหง่ ใน ๑๓๗ 
ประเทศ และมีนกัเรยีนกวา่ ๓๕๕,๐๐๐ คน

โรงเรียนของประเทศฝรงัเศสใหก้ารอบรมค่านิยมทางสงัคม
ทีเป็นสากล ไดแ้ก่ การยอมรับความแตกตา่ง ความเชอื
มันในความเป็นมนุษย ์ ความเทา่เทยีม ความใฝ่ศกึษา 
การส่งเสริมการคดิวเิคราะหแ์ละวจิารณ ์และเปิดโอกาส
ใหน้กัเรยีนไดร้บัการศกึษาอยา่งตอ่เนือง ตงัแตช่นัอนบุาล
จนจบมธัยมศกึษาตอนปลาย คือตงัแตอ่าย ุ ๓ ถงึ ๑๘ ปี  
โรงเรยีนในสงักดัของเครอืขา่ย AEFE จงึเสนอการศกึษาที
เป็นทยีอมรับในระดบันานาชาต ิจงึมีการพฒันาอยา่งไม่
หยดุนิง เปิดกวา้ง และเป็นทีสนใจ

ตลอด ๒๐ ปีทีผา่นมา จาํนวนนกัเรยีนทีเขา้เรยีนในโรงเรยีน
ของเครอืขา่ย เพิมขนึมากกวา่ ๕๐% เป็นตวัวดัคณุภาพการ
เรยีนการสอนทีเดน่ชดั

รฐับาลประเทศฝรงัเศสใหก้ารสนับสนุนงบประมาณดา้น
การศกึษา โรงเรยีนจงึเรยีกเก็บคา่ธรรมเนียมการศกึษาเทา่
ทีจาํเป็น

โรงเรียนเป็นสมาชิกเครือข่ายสํานักงานการศึกษาฝรังเศสในต่างประเทศ ซึงเป็นเครือข่ายการศึกษาทสีําคัญ
ทสุีดในโลก AEFE เสนอโอกาสให้ทุกครอบครัว ไม่ว่าจะถือสัญชาติใด สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระบบ
ของประเทศฝรังเศสอย่างต่อเนืองได้ทัวโลก 

สาํนักงานการศึกษาฝรัง่เศสใน
ต่างประเทศ (AEFE)

ความสาํเร็จและความเป็นเลศิ

โรงเรยีนทกุโรงเรยีนในเครอืขา่ยมีเปา้หมายรว่มกนั คือ ความ
สาํเรจ็ของนกัเรยีนทกุคน ดงัจะเหน็ไดจ้ากอตัราเฉลยีของ
นกัเรยีนรวมทงัเครอืขา่ย ทีสอบผา่นและไดร้บัประกาศนียบตัร 
Baccalauréat ถงึ ๙๖% และถงึ ๑๐๐% สาํหรบับางโรงเรยีน  
นกัเรียนในโรงเรียนของเครือข่ายทีจบการศึกษาส่วนใหญ่จะ
เขา้ศึกษาต่อระดบัอดุมศึกษาในมหาวิทยาลยัทีมีชือเสียงทวั
โลก
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การแลกเปลยีนทางภาษาและวัฒนธรรม

โรงเรยีนในเครอืขา่ย AEFE เป็นสังคมของการมปีฏสัิมพนัธ์
และแลกเปลียนทางภาษาและวัฒนธรรม เป็นพลงัขบั
เคลือนประสบการณ์อันมีค่าของการใช้ชี วิตร่วมกันของ
นกัเรยีนทกุชาติทกุภาษา   การศึกษานาํร่องทางภาษาช่วย
เปิดโอกาสใหน้กัเรยีนของประเทศเจา้บา้น ไดป้รบัตวัเขา้กบั
สงัคมของโรงเรยีน ผา่นการเรยีนการสอนทีใชภ้าษาฝรงัเศส ที
มีเฉพาะในโรงเรยีนของฝรงัเศสเทา่นนั  นกัเรยีนทกุคนยงัได้
เรยีนภาษาของประเทศเจา้บา้น ไดร้บัการสง่เสรมิใหใ้ชภ้าษา
องักฤษ และภาษาตา่งประเทศอืนๆ ในบรบิทของความเป็นพหุ
ภาษา  

การเผยแพร่ภาษาและวัฒนธรรมฝรังเศส

โรงเรยีนในเครอืข่ายของ AEFE มีนกัเรยีนจากประเทศเจา้บา้น 
และนกัเรยีนตา่งชาติรวมกนัเป็นจาํนวนมากกวา่ ๖๐% ของ
นกัเรยีนทงัหมด จงึเป็นการช่วยเผยแพรภ่าษาและวฒันธรรม
ฝรังเศส การปลูกฝังการสือสารและความเข้าใจระหว่าง
วฒันธรรม จึงช่วยกระชบัความสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียนกบั
ประเทศฝรงัเศสใหแ้น่นแฟ้นและยาวนาน

ภาษาฝรังเศสเป็นภาษาสากลภาษาหลัก

● มีคนพดูภาษาฝรงัเศสทวัโลกกวา่ ๒๗๔ ลา้นคน
 ● เป็นภาษาธรุกิจหลกัภาษาทีสาม รองจากภาษา
  องักฤษและภาษาจีนกลาง
 ● เป็นภาษาสอืสารสากลภาษาทีสอง
 ● เป็นภาษาทีมีการเรียนการสอนมากทีสุดใน
  โลก รองจากภาษาองักฤษ และมีครูสอนภาษา
  ฝรงัเศสมากกวา่ ๙๐๐,๐๐๐ คน 
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