สมาคมครูภาษาฝรังเศสแห่ งประเทศไทย ในพระราชู ปถัมภ์ พระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าพีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิ วฒั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ทรงก่อตัง 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

ที่ สคฝท 2.70 /2564
4 ตุลาคม 2564
เรื่อง ขอเชิญรวมงานกิจกรรมประจำป 2564
เรียน ผูบริหารสถานศึกษาและอาจารยผูสอนภาษาฝรั่งเศส
สิ่งที่สงมาดวย ขอมูลการสมัครเขารวมกิจกรรมประจำป 2564
ดวยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ ฯ (สคฝท.) ไดจัดงานกิจกรรมประจำปตอ
เนื่องมาตั้งแตป 2521 เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสไดแสดงความสามารถ มีโอกาส
เพิ่มพูนประสบการณและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน แตสำหรับป 2564 นี้ ดวยเกิดเหตุโรคระบาด
ทั่วโลก รัฐบาลไทยกำหนดมาตรการรักษาระยะหางเพื่อระงับการระบาดของโรค สมาคม ฯ จึงจำเปนตองปรับเปลี่ยน
รูปแบบและขั้นตอนของงานกิจกรรมประจำป 2564 โดยพิจารณาเลือกจัดกิจกรรมการแขงขันที่ไมขัดตอมาตรการ
ดานสาธารณสุข 5 ประเภท คือ
1 การแขงขันสรางคลิปวิดีโอสงเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
2. การแขงขันเลาเรื่องเปนภาษาฝรั่งเศส
(ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
3. การแขงขันทองบทกวีนิพนธภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
4. การแขงขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา)
5. การแขงขันรองเพลงภาษาฝรั่งเศส /เพลงเดี่ยว * (รับสมัครเฉพาะระดับมัธยมศึกษา)
สมาคม ฯ ใครขอเชิญสถาบันของทานเขารวมกิจกรรมในงานดังกลาว โดยดำเนินการสงคลิปวิดีโอ
(ตามรายละเอียดของการแขงขันแตละประเภทที่แนบมา) ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการ
ดำเนินการตัดสินรางวัลและประกาศผลภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564 สมาคม ฯ จะจัดสงเกียรติบัตรและของที่
ระลึกสำหรับผูไดรับรางวัลทางไปรษณีย
อนึ่ง ป 2564 นี้ เปนวาระครบรอบ 100 ป ของการประกาศตั้งสมาคมเครื่องราชอิสริยาภรณฝรั่งเศส
(Centenaire de la Société des Membres de la Légion d’Honneur / SMLH - Section Thailande )
ในประเทศไทย สคฝท. และ SMLH จะรวมกันจัดกิจกรรมการแขงขันทักษะภาษาฝรั่งเศสสำหรับนักเรียน นิสิต
นักศึกษา 2 ประเภท คือ การแขงขันกลาวสุนทรพจนภาษาฝรั่งเศส และการแขงขันตอบปญหาภาษาฝรั่งเศส
โดยจะแจงรายละเอียดในโอกาสตอไป
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา และสมาคมฯ ขอขอบคุณในความรวมมือมาในโอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
( รองศาสตราจารย ดร.ธิดา บุญธรรม )
อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภฯ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

งานกิจกรรมประจำป 2564 /2021

« Le français, que c’est chic ! »
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ในป 2564/2021 ดวยเหตุที่เกิดโรคระบาดโควิด-19 และรัฐบาลไดออกมาตรการตาง ๆ เพื่อเฝาระวังการ
ระบาด โดยเฉพาะอยางยิ่งการรักษาระยะหางเมื่อมีคนรวมกันจำนวนมาก สคฝท. เห็นความสำคัญของการจัดกิจกรรม
การแขงขันทักษะภาษาฝรั่งเศส เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่เรียนภาษาฝรั่งเศสไดแสดงความสามารถ และ
มีโอกาสเพิ่มพูนประสบการณ จึงจัดใหมีการแขงขันโดยปรับรูปแบบและขั้นตอนการแขงขันใหเหมาะสมกับสถานการณ
เปนการพิจ ารณาและตัดสินรางวัลจากคลิปวิดีโอ ที่สถาบันสงมาลงทะเบีย น โดยมีรายละเอียดของการแขงขันแตละ
ประเภท ดังนี้

1. การแขงขันสรางคลิปวิดีโอสงเสริมการเรียนภาษาฝรั่งเศส
(Concours de clip vidéo pour promouvoir la langue française)

หัวขอ « Le français, que c’est chic ! »

ผูเขาแขงขัน (สถาบันละ 1 ทีม)
1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
กติกาการแขงขัน
1. ผูเขาแขงขันถายทำคลิปวิดีโอตามหัวขอที่กำหนดให ความยาวคลิปไมเกิน 1 นาที โดยตองใชทั้งภาษาไทย
และภาษาฝรั่งเศส ในอัตราสวน 50/50
2. ไมจำกัดจำนวนผูแสดง ซึ่งเปนไดทั้งนักเรียน นิสิต นักศึกษาหรือบุคคลที่ไมสังกัดสถานศึกษาใด ๆ
3. ไมจำกัดเทคนิคการถายทำ
4. เนื้อหาคลิปวิดีโอเปนการประชาสัมพันธ สงเสริม เชิญชวนใหนอง ๆ เรียนภาษาฝรั่งเศส และระบุขอดีของ
การเรียนภาษาฝรั่งเศส ตองแตงกายเรียบรอย
5. คลิปวิดีโอตองไมมีเนื้อหาหรือการกระทำใด ๆ ที่กาวลวงตอสถาบันหลักของชาติ ไมขัดตอหลักคุณธรรม
จริยธรรม ไมสรางความแตกแยกทางสังคม และไมละเมิดลิขสิทธิ์
6. คุณภาพของคลิปวิดีโอพิจารณาจาก ภาพคมชัด คุณภาพเสียงชัดเจนและคุณภาพการตัดตอ
7. เมื่ออัดคลิปวิดีโอแลวใหผูแขงขันนำคลิปขึ้น youtube ***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ ทุกคนที่มีลิงก
วิดีโอจะดูวิดีโอได*** ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
8. ผูเขาแขงขันสง ลิงกคลิปวิดีโอของตนเองใน Google Form การสมัครเขารวมการแขงขันของสมาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
การตัดสิน
1. รอบคัดเลือก ตัดสินโดยคณะกรรมการที่แตงตั้งโดย สคฝท. โดยติดตามการประกาศผลผูที่ไดรับคัดเลือก
ทาง www.atpf-th.org หรือ FB page ATPF Thailande ภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564
2. รอบชิงชนะเลิศ
2.1 สมาคมฯ จะเผยแพรคลิปวิดีโอของผูท่ไี ดรับคัดเลือกจากรอบแรก ลงใน FB page ATPF Thailande
(โดยคลิปวิดีโอดังกลาว ทางสมาคมฯ ได upload ขึ้น Youtube ใหม)
2.2 คณะกรรมการตัดสินรอบชิงชนะเลิศจากการนับยอดวิวถึงเวลา 12.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564
2.3 การตัดสินของคณะกรรมการถือเปนที่สิ้นสุด

2. การแขงขันเลาเรื่องเปนภาษาฝรั่งเศส  ( Concours de nouvelle )
ผูเขาแขงขัน ( สถาบันละ 1 คน ) 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. ผูเขาแขงขันเตรียมเรื่องเลาที่แตงขึ้นใหมเอง ในหัวขอ " RESPIRER " โดยสามารถเลือกประเภทของ
เรื่องที่จะเลาตามความถนัดและความสนใจ (Genre au choix : comique / tragique / tragicomique/
policier/ fantastique / romantique / horreur / ... )
2. ผูเขาแขงขันตองแตงเครื่องแบบของสถาบัน สามารถใชอุปกรณที่จำเปนประกอบการเลาเรื่องได
3. ถายทำการเลาเรื่องตามหัวขอที่กำหนด เปนคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) โดยบอก ชื่อ สกุล และสถาบัน
กอนการเลาเรื่อง ใชเวลาในการเลาเรื่องไมเกิน 3 นาที (จับเวลาเฉพาะการเลาเรื่อง) โดยไมมีการตัดตอ
(กรณีที่ตรวจสอบไดวามีการตัดตอจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน)
4. นำคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเองขึ้น YouTube***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ
ทุกคนที่มีลงิ กวิดีโอจะดูวิดีโอได***ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
5. กรอก Link คลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเอง ใน Google Form การสมัครเขารวมแขงขันของ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
6. ประกาศผลรางวัล ทาง www.atpf-th.org หรือ FB page ATPF Thaïlande
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

3. การแขงขันทองบทกวีนิพนธภาษาฝรั่งเศส 
(Concours de récitation de poésie)
ผูเขาแขงขัน ( สถาบันละ 1 คน ) 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. ผูเขาแขงขันเลือกทองบทกวีนิพนธภาษาฝรั่งเศสที่ประพันธในชวงคริสตศตวรรษที่ 19-20 ความยาวของ
บทกวีนิพนธ สำหรับผูเขาแขงขันระดับมัธยมศึกษา ไมเกิน 20 บาท (vers ) และสำหรับผูเขาแขงขัน
ระดับอุดมศึกษาไมเกิน 25 บาท (vers)
2. ผูเขาแขงขันตองแตงเครื่องแบบของสถาบัน
3. ถายทำการทองบทกวีนิพนธเปนคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) โดยบอก ชื่อ สกุล ระดับชั้นและสถาบันของ
ผูเขาแขงขัน พรอมทั้งระบุชื่อบทกวีนิพนธและชื่อผูประพันธ ในตอนเริ่มตนของการบันทึกคลิป
โดยไมมีการตัดตอ (กรณีท่ตี รวจสอบไดวามีการตัดตอจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน)
4. นำคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเองขึ้น YouTube ***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ ทุกคนที่มี
ลิงกวิดีโอจะดูวิดีโอได***ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
5. กรอก Link คลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเอง ใน Google Form การสมัครเขารวมแขงขันของ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
6. ติดตามประกาศผลการแขงขัน ทาง www.atpf-th.org หรือ FB page ATPF Thaïlande
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

4. การแขงขันแสดงละครสั้นภาษาฝรั่งเศส (Concours de saynète) 
ผูเ ขาแขงขัน ( สถาบันละ ไมเกิน 5 คน ) 1.นักเรียนระดับมัธยมศึกษา 2. นิสิต/นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
1. ผูเขาแขงขันเตรียมเนื้อหาละคร โดยใชคำที่กำหนดใหครบถวน
คำที่กำหนดสำหรับระดับมัธยมศึกษา : équipage / coiffure / récompense / humble / rester zen
คำทีกำหนดสำหรับระดับอุดมศึกษา : chirurgie / excentrique / félicitations / mettre quelqu'un
dans sa poche / quand les poules auront des dents
2. ผูเขาแขงขันตองแตงเครื่องแบบของสถาบัน สามารถใชอุปกรณที่จำเปนประกอบการแสดงได
3. ถายทำการแสดงละครสั้นเปนคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) โดยบอกชื่อสถาบันในตอนเริ่มตน
การบันทึกคลิป ใชเวลาในการแสดงไมเกิน 3 นาที
4. นำคลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเองขึ้น YouTube***โดยเผยแพรแบบไมเปนสาธารณะ
ทุกคนที่มีลิงกวดิ ีโอจะดูวิดีโอได***ถามีการแชรสาธารณะกอนการตัดสินถือวาสละสิทธิ์
5. กรอก Link คลิปวิดีโอ (Clip Vidéo) ของตนเอง ใน Google Form การสมัครเขารวมแขงขันของ
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแหงประเทศไทย ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564
6. ติดตามประกาศผลการแขงขัน ทาง www.atpf-th.org หรือ FB page ATPF Thaïlande
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564

5. การแขงขันรองเพลงภาษาฝรั่งเศส  (Concours de chant )
ผูแขงขัน (สถาบันละ 1 คน ) เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
1.ผูเขาแขงขันเลือกเพลงภาษาฝรั่งเศสรวมสมัย 1 เพลง
และบันทึกเสียงรองดวยระบบ Vidéo เฉพาะสกุล .mp4 เทานั้น
2. ผูเขาแขงขันบันทึกเสียงรองโดยปฏิบัติดังนี้
2.1 พูดแนะนำตัวบอกชื่อ นามสกุล ชื่อโรงเรียน และชื่อเพลงที่ขับรอง
2.2 บันทึกเสียงรองของตนเองโดยมีดนตรีประกอบ
2.3 ตรวจสอบคุณภาพของการบันทึกเสียงกอนสงไฟลใหกรรมการ
2.4 ไมอนุญาตใหมีการตัดตอ (กรณีท่ตี รวจสอบไดวามีการตัดตอจะถูกตัดสิทธิ์การแขงขัน)
3. สง Vidéo mp4 โดย share ดวย google drive ผานอีเมล chatchareewan1951@gmail.com
ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564.
4. ติดตามการประกาศผลการแขงขัน ทาง www.atpf-th.org หรือ FB page ATPF Thaïlande
ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2564
----------------------

ลิงก Google form สำหรับกรอกใบสมัคร

