สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงก่อตั้ง พุทธศักราช ๒๕๒๐
ASSOCIATION THAÏLANDAISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Sous le haut patronage royal de Son Altesse Royale la Princesse Maha Chakri Sirindhorn

fondée en 1977 par Son Altesse Royale la Princesse Galyani Vadhana Krom Luang Naradhiwas Rajanagarindra , Présidente honoraire

สคฝท 2.25 / 2562
4 มิถุนายน 2562
เรื่อง ขอเชิญผู้สนใจร่วมกิจกรรม
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการ Atelier gastronomique 2019
ด้วยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จะจัดกิจกรรมสาธิตการทาอาหารและขนมตามตารับของชาวฝรั่งเศส
เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวฝรั่งเศสผ่านทางศิลปะด้านอาหารการกินและสร้าง
ประสบการณ์ตรงจากทฤษฎีสู่การปฏิบัติได้จริง ดังรายละเอียดตามโครงการดังแนบ
สมาคมฯ ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ ฯ ไปยังครู-อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน และผู้สนใจทั่วไป
และเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโครงการ ฯ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา สมาคม ฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือมาในโอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา บุญธรรม)
อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓๐ / ๙ ถนนพหลโยธิน ๒ ( ซอยกาญจนาคม ) เขตพญาไท กรุงเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒ ๒๗๙ ๐๗๓๓
30 / 9 rue Phaholyothin 2 ( Soi Kanjanakom ) Phayathai , Bangkok 10400 , Thaïlande. Tel. (66-2 ) 279 0733
http//www. atpf-th.org E-mail : atpf.th@gmail.com

Atelier gastronomique 2019
1. หลักการและเหตุผล
การเรียนรู้ศลิ ปะด้านอาหารการกินของชาวฝรั่งเศส เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ผ่านทางภาษา และ
อาหาร-ขนมฝรั่งเศส ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นที่หนึ่งในบรรดาอาหารตะวันตก ทั้งในด้านรสชาติ และศิลปะของการตบแต่ง มีกรรมวิธีที่ดูเหมือน
จะซับซ้อนตั้งแต่การเตรียมการไปจนถึงกระบวนการปรุง แต่ในความเป็นจริงแล้วมีอาหาร-ขนมฝรั่งเศสจานวนไม่น้อย ที่มขี ั้นตอนในการ
เตรียมการและปรุงที่ง่าย สะดวก สามารถทาได้อย่างรวดเร็ว สคฝท. จึงเห็นสมควรที่จะจัดประสบการณ์ตรงให้แก่ผสู้ นใจ ได้ฝึกปฏิบตั ิ
การทาอาหาร-ขนมฝรั่งเศส โดยอาศัยความเข้าใจภาษาจากตารับภาษาฝรั่งเศส เพื่อส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้านภาษาและวัฒนธรรม
จนสามารถนาไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อพัฒนาทักษะภาษาฝรั่งเศสผ่านทางตารับอาหาร-ขนมนานาชนิด
2.2 เพื่อนาประสบการณ์จากการปฏิบัตจิ ริงไปใช้ในการประกอบอาชีพ
2.3 เพื่อเรียนภาษาอย่างสนุกเพลิดเพลิน ทาให้ผู้เรียนผ่อนคลาย และมีเจตคติที่ดีต่อภาษาและวัฒนธรรม
3. ระยะเวลาดาเนินการ / ตารางการฝึกปฏิบัติ
สถานที่ อาคารอเนกประสงค์ สมาคมนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา ในพระบรมราชูปถัมภ์
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เขตปทุมวัน กรุงเทพ ฯ
เวลา 13.00 - 16.30 น.
ครั้งที่ 1 - วันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
ครั้งที่ 2 - วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562
ครั้งที่ 3 - วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2562
ครั้งที่ 4 - วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
4. ผู้ดาเนินการ
คณะกรรมการสมาคมครูภาษาฝรัง่ เศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
5. การสมัคร
5.1 รับสมัครผูร้ ่วมกิจกรรมครั้งละ ไม่เกิน 80 คน ( หมดเขตรับใบสมัคร 1 สัปดาห์ก่อนวันทากิจกรรม)
5.2 ส่งใบสมัคร พร้อมรายชื่อภาษาฝรั่งของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพือ่ เตรียมประกาศนียบัตรร่วมกิจกรรม
ทางอีเมล์ที่ natsarun@bbc.ac.th และ pairinrak.siri@gmail.com
5.3 ผู้ร่วมกิจกรรมจ่ายค่าลงทะเบียนร่วมกิจกรรมคนละ 150 บาท / ครั้ง ในวันเข้าร่วมกิจกรรม
------------------------------------

ส่งใบสมัครและรายชื่อครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม (ภาษาฝรั่ง) เพื่อจัดทา attestation de participaton
ให้ผู้ร่วมกิจกรรมทุกคน ทาง E-mail มาที่ natsarun@bbc.ac.th และ pairinrak.siri@gmail.com

ใบสมัครร่วม Atelier gastronomique 2019 ของ สคฝท.
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