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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AMBASSADE DE FRANCE EN THAÏLANDE
Service de Coopération et d’Action Culturelle

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้ อ “ครู ร่ ุ นใหม่ กับการสอนภาษาฝรั่งเศส สู่มาตรฐานยุโรป”
และทุนศึกษาภาษาและวัฒนธรรมเพิ่มเติม ณ สาธารณรั ฐฝรั่งเศส
ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม - 12 เมษายน ๒๕๖1
และ สมาคมฝรั่งเศสบอร์โด สาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2561

หลักการและเหตุผล
ส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรกำรศึ ก ษำขั้ น พื้ น ฐำน (สพฐ.) มี น โยบำยส่ ง เสริ ม กำรเรี ย นกำรสอน
ภำษำต่ำงประเทศที่สำคัญ ๆ ตำมนโยบำยของรัฐบำล เพื่อพัฒนำศักยภำพคนไทยให้สอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนำคต กำรสื่อสำรด้วยภำษำต่ำงประเทศได้อย่ำงน้อย ๒ ภำษำ ถือเป็นเป้ำหมำยหนึ่งในกำรพัฒนำ
ผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณภำพคน เพิ่มโอกำสในกำรประกอบอำชีพ กำรสื่อสำร และกำรรู้เท่ำทันข้อมูล เพิ่มช่องทำง
ในกำรศึกษำหำควำมรู้เพื่อพัฒนำตนเองทั้งด้ำนวิทยำกำรและด้ำนควำมคิด อันจะนำไปสู่กำรพัฒนำสังคมที่ยั่งยืน
ในอนำคต ภำษำฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเป้ำหมำยที่สำคัญที่จะพัฒนำและส่งเสริมให้มีกำรเรียนกำรสอนในโรงเรียน
มำกขึ้น เพรำะสำธำรณรัฐฝรั่งเศสเป็นประตูสำคัญของประเทศไทยในสหภำพยุโรป มีวิทยำกำรที่ทันสมัย และมี
ชื่อเสียงในเรื่องวิชำกำรหลำกหลำยแขนง อำทิ กฎหมำย เศรษฐศำสตร์ วิศวกรรมศำสตร์ วิทยำศำสตร์ ปรัชญำ และ
วรรณคดี เป็นต้น นับว่ำเป็นประเทศที่มีอิทธิพลสูงทำงเศรษฐกิจ กำรเมือง สังคมและวัฒนธรรม กำรศึกษำ และ
เทคโนโลยี
ปัจจุบันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำฝรั่งเศสในประเทศต่ำง ๆ ทั่วโลก ได้มีกำรปรับกำรเรียนกำรสอน
โดยยึ ด มำตรฐำนคุ ณ ภำพระดั บ มำตรฐำนยุ โ รป (Le Cadre Européen Commun De Référence pour les
Langues : CECRL) มีกำรสอบวัดระดับเพื่อรับประกำศนียบัตรตำมระดับควำมรู้และทักษะทำงภำษำฝรั่งเศส
วิธีกำรวัดและประเมินผลดังกล่ำวได้มีกำรใช้กันอย่ำงแพร่หลำยในหลำยประเทศ และมีกำรใช้ผลกำรสอบเป็น
คุณสมบัติพื้นฐำนสำหรับกำรเข้ำศึกษำต่อในระดับอุดมศึกษำ และกำรประกอบอำชีพ
สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ และ สถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จึงได้
ร่วมกันจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรสอนภำษำฝรั่งเศสโดยยึดมำตรฐำนคุณภำพ CECRL ให้กับครูสอน
ภำษำฝรั่งเศสรุ่นใหม่ ที่มีประสบกำรณ์สอนไม่เกิน 5 ปี จำนวน 20 คน ในหัวข้อ “ครูรุ่นใหม่กับกำรสอนภำษำ
ฝรั่ง เศส สู่ม ำตรฐำนยุโ รป ” ณ สมำคมฝรั่งเศสกรุงเทพ (Alliance française de Bangkok) กรุงเทพมหำนคร
ระหว่ำงวันที่ 18 มีนำคม - 12 เมษำยน ๒๕๖1 เพื่อส่งเสริมให้ครูรุ่นใหม่ได้พัฒนำทักษะภำษำฝรั่งเศส ควบคู่ไป
กับกำรเรียนรู้เทคนิคใหม่ ๆ ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ตำมแนวทำงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ระดับสำกล พร้อมกันนี้
ได้มอบทุนศึกษำภำษำและวัฒนธรรมเพิ่มเติม ณ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส สำหรับครูที่มีผลงำนโดดเด่น จำนวน 5 คน ไป
ศึก ษำ ณ สมำคมฝรั่ง เศสบอร์โ ด (Alliance française de Bordeaux) สำธำรณรั ฐฝรั่ ง เศส ระหว่ำ งวันที่ 28
เมษำยน - 12 พฤษภำคม 2561 เพื่อเปิดโอกำสให้ตัวแทนครูรุ่นใหม่ได้ เพิ่มพูนควำมรู้ พัฒนำทัก ษะทำงภำษำ
พร้อมทั้งเรียนรู้วัฒนธรรมประเทศเจ้ำของภำษำ และนำควำมรู้ที่ได้ม ำใช้ในกำรพัฒนำกำรสอนภำษำฝรั่งเศสได้
อย่ำงมีคุณภำพต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ครูผู้สอนภำษำฝรั่งเศสรุ่นใหม่ ที่มีประสบกำรณ์สอนไม่เกิน 5 ปี ได้พัฒนำควำมรู้และทักษะ
ภำษำฝรั่งเศสอย่ำงเข้มข้น
2. เพื่อให้ครูผู้สอนภำษำฝรั่งเศสรุ่นใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคกำรสอนใหม่ ๆ ที่เหมำะสมกับผู้เรียน
3. เพื่ อ ให้ค รู ผู้ ส อนสำมำรถจั ดกำรเรี ย นกำรสอนภำษำฝรั่ ง เศสให้ มี ประสิท ธิภ ำพ และเป็ นไปตำม
มำตรฐำนคุณภำพ CECRL
4. เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำฝรั่งเศสระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนให้ทันสมัย
และสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนำคต
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ผู้เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร ได้แก่ ครูผู้สอนภำษำฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษำตอนปลำยสังกัดสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน กระทรวงศึกษำธิกำร ที่มีอำยุรำชกำรไม่เกิน 5 ปี และไม่เคยได้รับทุนจำก
รัฐบำลฝรั่งเศส จำนวน 20 คน คัดเลือกจำกจดหมำยและนำตัว (ภำษำไทยและภำษำฝรั่งเศส)
2. ผู้ได้รับทุนไปศึกษำภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพิ่มเติม คัดเลือกจำกครูที่เข้ำร่วมประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ทั้งหมด ที่มีผลงำนโดดเด่น จำนวน 5 คน
3. คณะวิทยำกรและคณะผู้ดำเนินโครงกำร สมำคมฝรั่งเศสกรุงเทพ สถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศสประจำ
ประเทศไทย และ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน จำนวน 9 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ครูผู้สอนภำษำฝรั่งเศสรุ่นใหม่ได้รับกำรพัฒนำทักษะภำษำฝรั่งเศสตำมแนวทำงมำตรฐำนกำรเรียนรู้ภำษำ
ฝรั่งเศสระดับสำกล มีควำมรู้ด้ำนภำษำและวัฒนธรรมฝรั่งเศสเพิ่มขึ้น มีควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจั ดกำรเรียน
กำรสอนที่มีคุณภำพเป็นที่ยอมรับและทันสมัยสอดคล้องกับควำมเปลี่ยนแปลงของสังคมในอนำคต
ระยะเวลา และสถานที่
1. กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรในหัวข้อ “ครูรุ่นใหม่กับกำรสอนภำษำฝรั่งเศส สู่มำตรฐำนยุโรป ” ระหว่ำง
วันที่ 18 มีนำคม – 12 เมษำยน ๒๕๖1 ณ สมำคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำรพักค้ำงที่โรงแรม
พินนำเคิล ลุมพินี ปำร์ค
2. ทุนศึกษำภำษำและวัฒนธรรมเพิ่มเติม ณ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส สำหรับครูที่มีผลงำนโดดเด่น จำนวน 5 คน
ระหว่ำงวันที่ 28 เมษำยน - 12 พฤษภำคม 2561 ที่สมำคมฝรั่งเศสบอร์โด (Alliance française de Bordeaux)
สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ผู้ได้รับทุนพักอำศัยกับ Host Family
งบประมาณ
1. งบดำเนินงำน โครงกำรส่งเสริมกำรเรียนกำรสอนภำษำต่ ำงประเทศที่สอง ของสำนักวิชำกำรและ
มำตรฐำนกำรศึกษำ เป็นค่ำที่พัก ค่ำเบี้ยเลี้ยง ค่ำวัสดุ และค่ำพำหนะของผู้เข้ำประชุมเชิงปฏิบัติกำร ณ สมำคม
ฝรั่งเศสกรุงเทพ จำนวน 415,900 บำท
2. งบรำยจ่ำยอื่น ของสำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำเป็นค่ำเบี้ยเลี้ยงสมทบและค่ำพำหนะภำยใน
ต่ำงประเทศ ระหว่ำงศึกษำภำษำและวัฒนธรรมเพิ่มเติม ณ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส จำนวน 84,000 บำท
3. สำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย สนับสนุนค่ำลงทะเบียน
กำรประชุมสัมมนำ ณ สมำคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ค่ำลงทะเบียนหลักสูตรอบรมภำษำฝรั่งเศส ณ สมำคมฝรั่งเศสบอร์โด
ค่ำที่พัก ณ สำธำรณรัฐฝรั่งเศส ค่ำบัตรโดยสำรเครื่องบิน ค่ำธรรมเนียมกำรขอวีซ่ำ และค่ำประกันสุขภำพ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สำนักวิชำกำรและมำตรฐำนกำรศึกษำ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
2. สำนักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถำนเอกอัครรำชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

รายละเอียดการรับสมัคร
1. คุณสมบัตผิ ู้สมัคร
1.1 เป็นข้ำรำชกำรครูสอนภำษำฝรั่งเศสในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
1.2 ได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งเป็นข้ำรำชกำรครูไม่เกิน 5 ปี
1.3 ไม่เคยได้รับทุนจำกรัฐบำลฝรั่งเศสมำก่อน
2. เงื่อนไขการสมัคร
ผู้สมัครต้องเขียนจดหมำยแนะนำตัว กล่ำวถึงวิธีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำฝรั่งเศสของตน ปัญหำ
และอุ ป สรรค์ ที่ พ บเจอในกำรจั ด กำรเรี ย นกำรสอน และวิ ธี ก ำรแก้ ปั ญ หำ (Quelles sont les manières
d'apprendre le français? Avez-vous des problèmes ou obstacles d'enseignement? Comment vous
faites pour résoudre ces problèmes?) ควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำกระดำษ A4 เป็นภำษำไทยและภำษำฝรั่งเศส
ส่งมำพร้อมใบสมัคร ที่อีเมล obecfrancais2015@gmail.com

