งานกิจกรรมประจําป 2563 /2020
" Fête de l’ATPF…encore vivante !"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในป 2563/2020 ดวยเหตุที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 และรัฐบาลไดออกมาตรการตาง ๆ เพื่อเฝาระวังการ
ระบาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาระยะหางเมื่อมีคนรวมกันจํานวนมาก แต สคฝท. ยังคงเห็นความสําคัญของการจัด
กิจ กรรมการแขง ขัน ทั ก ษะภาษาฝรั่ ง เศส เพื่อ เป ด โอกาสให นั ก เรี ย น นิสิ ต นั กศึ ก ษาที่ เ รีย นภาษาฝรั่ ง เศสได แ สดง
ความสามารถ และมีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ สคฝท. จึงยังคงจัดใหมีการแขงขัน 5 ประเภทโดยปรับรูป แบบและ
ขั้นตอนการแขงขันใหเหมาะสมกับสถานการณ แบงการแขงขันเปน 2 รอบ ในรอบคัดเลือก สคฝท. จะพิจารณาจากคลิป
วิดีโอที่สถาบันสงมาลงทะเบียน คัดเลือกไวจํา นวนที่เหมาะสม เพื่อลดความคับคั่งของผูรวมงาน หลังจากนั้นจะจัดการ
แขงขันรอบชิงชนะเลิศ เพื่อตัดสินรางวัล โดยใหผูผานการคัดเลือกมาปรากฏตัว แสดงสดตอหนากรรมการ ณ สถานที่ วัน
เวลา ที่จะประกาศตอไป โดยมีรายละเอียดของการแขงขันแตละประเภท ดังนี้

1. การแขงขันเลาเรื่องเปนภาษาฝรั่งเศส  ( Concours de nouvelle )
ผูเขาแขงขัน (สถาบันละ 1 คน ) 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
รอบคัดเลือก
1. ผูเขาแขงขันเตรียมเรื่องเลาที่แตงขึ้นใหมเอง ในหัวขอ "Être différent" โดยสามารถเลือกประเภทของ
เรื่องที่จะเลาตามความถนัดและความสนใจ (Genre au choix : comique / tragique / tragicomique/
policier/ fantastique / romantique / horreur / ... )
2. ผูเขาแขงขันตองแตงเครื่องแบบของสถาบัน สามารถใชอุปกรณที่จําเปนประกอบการเลาเรื่องได
3. ถายทําการเลาเรื่องตามหัวขอที่กําหนด เปนคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) โดยบอก ชื่อ สกุล และสถาบัน กอน
การเลาเรื่อง ใชเวลาในการเลาเรื่องไมเกิน 3 นาที (จับเวลาเฉพาะการเลาเรื่อง)
4. นําคลิปวิดโี อ (Clip Vidéo) ของตนเองขึ้น YouTube***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ ทุกคนที่มีลิงก
วีดีโอจะดูวีดีโอได***ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
5. กรอก Link คลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเอง ใน Google Form การสมัครเขารวมแขงขันของ สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
6. ติดตามการประกาศผลผูที่ไดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ทาง www.atpf-th.org หรือ
FB page ATPF Thaïlande ตั้งแตวันจันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2563
รอบชิงชนะเลิศ
ผูที่ไดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ยืนยันตนเองเพื่อเขาแขงขัน ทางอีเมลของผูประสานงาน
tomornporntip@yahoo.fr และตองมาปรากฏตัวเลาเรื่อง (เรื่องเดิมที่บันทึกคลิปวิดีโอในรอบคัดเลือก) ตอ
หนาคณะกรรมการ

2. การแขงขันทองบทกวีนิพนธภาษาฝรั่งเศส 
(Concours de récitation de poésie)
ผูเขาแขงขัน (สถาบันละ 1 คน ) 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
รอบคัดเลือก
1. ผูเขาแขงขันเลือกทองบทกวีภาษาฝรั่งเศสที่ประพันธในชวงศตวรรษที่ 20 ความยาวของบทกวี สําหรับผูเขา
แขงขันระดับมัธยมศึกษา ไมเกิน 25 บาท (vers ) และสําหรับผูเขาแขงขันระดับอุดมศึกษา ไมเกิน 30 บาท
(vers)

2. ผูเขาแขงขันตองแตงเครื่องแบบของสถาบัน
3. ถายทําการทองบทกวีเปนคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) โดยบอก ชื่อ สกุล ระดับชั้นและสถาบันของผูเขาแขงขัน
พรอมทั้งระบุชื่อบทกวีและชื่อผูประพันธ ในตอนเริ่มตนของการบันทึกคลิป
4. นําคลิปวิดโี อ (Clip Vidéo) ของตนเองขึ้น YouTube***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ ทุกคนที่มีลิงก
วีดีโอจะดูวีดีโอได***ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
5. กรอก Link คลิปวิดีโอ(Clip Vidéo) ของตนเอง ใน Google Form การสมัครเขารวมแขงขันของ สมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
6. ติดตามการประกาศผลผูที่ไดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ทาง www.atpf-th.org หรือ
FB page ATPF Thaïlande ตั้งแตวันจันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2563
รอบชิงชนะเลิศ
ผูทไี่ ดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวีดีโอ (Clip Vidéo) ยืนยันตนเองเพื่อเขาแขงขัน ทางอีเมลของผู
ประสานงาน phenphant@yahoo.fr และตองมาปรากฏตัว ทองบทกวีบทใหม ไมซ้ํากับบทกวีที่บันทึก
คลิปวีดีโอในรอบคัดเลือก ตอหนาคณะกรรมการ

3. การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาฝรั่งเศส 
(Concours d’éloquence en langue française)
ผูเขาแขงขัน (สถาบันละ 1 คน ) 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
รอบคัดเลือก
1. ผูเขาแขงขันอัดคลิปพูดสุนทรพจนภาษาฝรั่งเศสหัวขอ « Le monde du new normal et moi »
ใชเวลาไมเกิน 3 นาที โดยใหผูแขงขันบอก ชื่อ-สกุล และสถาบันตอนตนคลิปกอนการพูดสุนทรพจน
2. ในการอัดคลิป (Cilp Video) ผูเขาแขงขันตองแตงเครื่องแบบของสถาบัน
3. เมื่ออัดคลิปแลวใหผูแขงขันนําคลิปขึ้น youtube ***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ ทุกคนที่มีลิงกวีดีโอ
จะดูวีดีโอได***ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
4. ผูเขาแขงขันสง Link คลิปวิดีโอของตนเองใน Google Form การสมัครเขารวมการแขงขันของสมาคม
ครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
5. ติดตามการประกาศผลผูที่ไดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอทาง www.atpf-th.org หรือ
FB page ATPF Thailande ตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563
รอบชิงชนะเลิศ
ผูทไี่ ดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ยืนยันตนเองเพื่อเขาแขงขันจริง ทางอีเมลของผู
ประสานงาน areecourier@yahoo.fr และตองมาปรากฏตัว รับทราบหัวขอ (ใหม) ในวันแขงขัน
เมื่อทราบหัวขอแลวจะมีเวลาประมาณ 20 นาทีเพื่อรางสุนทรพจนดวยตนเอง ( สามารถใชพจนานุกรม
หรือ Talking Dictionary ได ) เวลาที่ใชในการพูดแขงขันตอหนาคณะกรรมการ ไมเกิน 3 นาที

4. การแขงขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (Concours de saynète) 
ผูเ ขาแขงขัน (สถาบันละ ไมเกิน 5 คน ) 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
รอบคัดเลือก
1. ผูเขาแขงขันเตรียมเนื้อหาละคร โดยใชคาํ ที่กําหนดใหครบถวน
คําที่กําหนดสําหรับระดับมัธยมศึกษา : ascenseur / série / masque / généreux / oublier
คําทีกําหนดสําหรับระดับอุดมศึกษา : trempé / tromper / se tromper / la flamme / la flemme.
2. ผูเขาแขงขันตองแตงเครื่องแบบของสถาบัน สามารถใชอุปกรณที่จําเปนประกอบการแสดงได

3. ถายทําการแสดงละครสั้นเปนคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) โดยบอกชื่อสถาบัน ในตอนเริ่มตนการบันทึก
คลิป ใชเวลาในการแสดงไมเกิน 3 นาที
4. นําคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเองขึ้น YouTube***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ ทุกคนที่มี
ลิงกวีดีโอจะดูวีดีโอได***ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
5. กรอก Link คลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเอง ใน Google Form การสมัครเขารวมแขงขันของ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
6. ติดตามการประกาศผลผูที่ไดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ทาง www.atpf-th.org
หรือ FB page ATPF Thaïlande ตั้งแตวันจันทรที่ 15 พฤศจิกายน 2563
รอบชิงชนะเลิศ
สถาบันที่ไดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ยืนยันตนเองเพื่อเขาแขงขัน ทางอีเมลของ
ผูประสานงาน psungpanich@hotmail.com และตองมาปรากฏตัวแสดงละครสั้น ( เรื่องเดิมที่บันทึกคลิป
วิดีโอในรอบคัดเลือก ) ตอหนาคณะกรรมการ

5. การแขงขันรองเพลงภาษาฝรั่งเศส  (Concours de chant )
ผูแขงขัน (สถาบันละ 1 คน ) เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
รอบคัดเลือก
1.ผูเขาแขงขันเลือกเพลงภาษาฝรั่งเศสรวมสมัย 1 เพลงและบันทึกเสียงรองดวยระบบ audio เฉพาะสกุล
mp3. เทานั้น เพื่อสงไฟลในรอบคัดเลือกและเพื่อใชแขงขันแบบปรากฏตัวในรอบชิงชนะเลิศ
2. ผูเขาแขงขันบันทึกเสียงรองโดยปฏิบัติดังนี้
2.1 พูดแนะนําตัวบอกชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน และชื่อเพลงที่ขับรอง
2.2 บันทึกเสียงรองของตนเองโดยมีดนตรีประกอบ
2.3 ตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกอนสงไฟลใหกรรมการรอบคัดเลือก
3. สงไฟลบันทีกเสียง mp3 โดย share ดวย google drive ผานเมล chatchareewan1951@gmail.com
ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563
4. ติดตามการประกาศผลการคัดเลือกไดจาก www.atpf-th.org หรือ FB page ATPF Thaïlande
ตั้งแตวันจันทร ที่ 15 พฤศจิกายน 2563
รอบชิงชนะเลิศ
ผูที่ไดรับคัดเลือกจากรอบคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ยืนยันตนเองเพื่อเขาแขงขัน ทางอีเมลของผู
ประสานงาน chatchareewan1951@gmail.com และตองมาปรากฏตัวขับรองเพลงภาษาฝรั่งเศส (เพลงเดิม
ที่บันทึกคลิปวิดีโอในรอบคัดเลือก ) ตอหนาคณะกรรมการ
-----------------------------

