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ที่ สคฝท 2.12/2563
25 กุมภาพันธ์ 2563
เรื่อง เชิญชวนร่วมกิจกรรมฉลอง 50 ปีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศของกล่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส
สิ่งที่ส่งมาด้วย รายการกิจกรรม ฯ และประกาศการประกวดกล่าวสุนทรพจน์
ด้วยในปี 2563/2020 เป็นวาระครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศของกล่มประเทศที่
ใช้ภาษาฝรั่งเศส ( Cinquantenaire de l’Organisation international de la Francophonie ) สมาคม ฯ และ
กระทรวงการต่างประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมที่น่าสนใจและเป็นประโยขน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษาผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส
ทั้งในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา 3 รายการ คือ
1. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
2. การแข่งขันตอบคาถาม Radio Quiz ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสและ OIF บนวิทยุสราญรมย์
กระทรวงการต่างประเทศ
3. งานเสวนา “La langue française : un atout dans un monde connecté”
(French Language : an Asset in a Connected World)
เพื่อให้วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส
ทุกระดับในประเทศไทย สมาคม ฯ ใคร่ขอความกรุณาท่านให้ความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์และสนับสนุน
ผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันของท่านเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดดังแนบ
สมาคม ฯ ขอขอบคุณในความร่วมมือของท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย
ขอแสดงความนับถือ

(รองศาสตราจารย์ ดร.ธิดา บุญธรรม)
อุปนายก สคฝท.
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กิจกรรมฉลอง 50 ปีการก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
(Cinquantenaire de l’Organisation international de la Francophonie)
เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี การก่อตั้งองค์การระหว่างประเทศของกลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
L’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ได้จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย ดังนี้
1. การประกวดกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส (Concours d’art oratoire) ในหัวข้อ “La nouvelle génération
solidaire pour le développement durable” (คนรุ่นใหม่ร่วมใจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน) ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและมหาวิทยาลัย ผู้เข้าแข่งขันต้องแสดงมุมมองของตนเองเกี่ยวกับบทบาทของเยาวชนในการสนับสนุน
การพัฒนาอย่างยั่งยืน อาทิ เรื่องสภาวะโลกร้อน ความเท่าเทียมระหว่างเพศ การใช้พลังงานหมุนเวียน” โดยจัดทา
Video Clip การกล่าวสุนทรพจน์ ความยาวไม่เกิน 2 นาที คุณภาพของวิดีโอ ต้องมีเสียงชัดเจน ภาพคมชัด
และแสงสว่างเพียงพอ
รางวัลชนะเลิศ 20,000 บาท พร้อมคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสที่สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพจานวน 1 คอร์ส มูลค่า 4,500 บาท
รางวัลรองชนะเลิศ 10,000 บาท พร้อมบัตรสมาชิกสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพมูลค่า 1,600 บาท และบัตรชมภาพยนตร์
2 ที่นั่ง มูลค่า 240 บาท
รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมรางวัลจากสมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม (ในประกาศที่แนบมา) กรอกใบสมัครที่ QR Code หรือลิงก์ http://bit.ly/2uFr7cH
หมดเขตส่งผลงานวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 17.00 น. ประกาศผลวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
ทางเฟสบุ๊ก กระทรวงการต่างประเทศ พิธีมอบรางวัลในงานเสวนาวันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563
2. การแข่งขันตอบคาถาม Radio Quiz ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสและ OIF บนวิทยุสราญรมย์
กระทรวงการต่างประเทศ
ออกอากาศผ่านทาง Facebook Live เพจ Saranrom Radio
วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 – 14.30 น.
ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ทางเพจ Saranrom Radio
3. งานเสวนา “La langue française : un atout dans un monde connecté” (French Language: an
Asset in a Connected World)
โดยวิทยากรผู้มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสหรือมีบทบาทที่โดดเด่นในวงการต่าง ๆ ทั้งที่จบการศึกษาจากฝรั่งเศสและประเทศที่ใช้
ภาษาฝรั่งเศสอื่น ๆ มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับความสาเร็จและคุณูปการในด้านต่าง ๆ โดยใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็น
สื่อกลาง
ณ ห้อง Auditorium สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance Française Bangkok) ถนนวิทยุ
วันเสาร์ที่ 21 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 11.30 น.
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