โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire
(Etats Généraux du Delf Scolaire)
ระหว่างวันที่ 14 - 15 กันยายน 2561 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
หลักการและเหตุผล
จากวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา ถือเป็นเป้าหมายหนึ่งในการพัฒ นา
ผู้เรียน เพื่อยกระดับคุณ ภาพคน เพิ่ม โอกาสในการประกอบอาชีพ การสื่อสาร การศึกษาหาความรู้เพื่อพัฒนา
ตนเองทั้งด้านวิทยาการและด้านความคิด อันจะนาไปสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนในอนาคต การเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
ถือเป็นโอกาสหนึ่งที่จะเพิ่มศักยภาพของบุคคล เปิดไปสู่โลกกว้างและปูทางไปสู่การสร้างอาชีพ ภาษาฝรั่งเศสนับเป็น
ภาษาแห่งความเป็นเลิศและเป็นภาษาแห่งอนาคต เพราะสาธารณรัฐฝรั่งเศสเป็นประตูสาคัญของประเทศไทยใน
สหภาพยุโรป มีวิทยาการที่ทันสมัย และมีชื่อเสียงในเรื่องวิชาการหลากหลายแขนง อาทิ กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ปรั ชญา และวรรณคดี เป็ นต้ น นับ ว่า เป็ น ประเทศที่ มี อิ ท ธิพ ลสูง ทางเศรษฐกิ จ
การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การศึกษา และเทคโนโลยี นอกจากนั้น เกือบทุกประเทศทั่วโลกมีการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่ง เศสเป็นภาษาต่างประเทศ และในประเทศไทยมีนักเรียนระดับมัธยมศึก ษาตอนปลายที่เรียนภาษา
ฝรั่งเศสจานวนประมาณ 03,333 คน
ปัจจุบัน ในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ได้จัดการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสโดยยึดกรอบมาตรฐานยุโรป
ของการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ (Le Cadre Européen Commun De Référence pour les Langues:
CECRL) โดยกาหนดให้มีการทดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรตามระดับความรู้และทักษะภาษาฝรั่งเศสระดับเบื้องต้น
เรี ย กว่ า DELF (Diplôme d’Étude de Langue Française) และหลั ก สู ต รภาษาฝรั่ ง เศสระดั บ สู ง เรี ย กชื่ อ ว่ า
DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) ซึ่ ง ออกแบบโดยศู น ย์ ก ารเรี ย นการสอนนานาชาติ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประเทศฝรั่งเศส (Centre International de d’ Etude Pedagogique :
CIEP) ประกาศนียบัตรดังกล่าวเป็นที่ยอมรับ และถือเป็นคุณสมบัติพื้นฐานความรู้ภาษาฝรั่งเศสสาหรับการเข้าศึกษา
ต่อในระดับอุดมศึกษาในสถาบันการศึกษาทั่วโลก เช่นเดียวกับการสอบประเมินทักษะความรู้ภาษาต่างประเทศ
อื่นๆ เช่น TOEIC, TOEFL , Goethe-Zertifikat เป็นต้น
ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศไทย ได้จัดทาโครงการนาร่องทดสอบระดับความรู้ภ าษาฝรั่งเศสเพื่อ รับประกาศนียบัตร
สากลที ่ชื่อ ว่า DELF Scolaire ระดั บ A1 และ A2 ส าหรับ นัก เรีย นชั ้น มัธยมศึก ษาปีที ่ 5 - 6 และได้จัด ท า
ข้อตกลงร่วมกับรัฐบาลฝรั่งเศส โดยได้ขอความอนุเคราะห์ โรงเรียนที่เป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาฝรั่งเศส จานวน 7 แห่ง ได้แ ก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึก ษา กรุง เทพมหานคร โรงเรียนสันกาแพง จัง หวัด
เชีย งใหม่ โรงเรีย นดารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนแก่น
นครวิทยาลัย จังหวัดขอนแก่น โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จังหวัดภูเก็ต และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จังหวัดสงขลา
ทาหน้าที่เป็นศูนย์สอบ จัดการสอบวัดระดับภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ตามหลักสูตร
วิธีการวัดและประเมินผลของ CIEP ซึ่งมีนักเรียนที่สนใจเข้าสอบเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่อง
ในปี 2561 นี้ เป็น โอกาสครบรอบ 13 ปี ของการจัดสอบ DELF Scoliare สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศไทยและสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงร่วมกันจัดประชุมสัมมนา เกี่ยวกับ
การสอบวัดระดั บความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดั บมัธยมศึกษา เพื่อ รับประกาศนียบัตร DELF Scolaire
(Etats généraux du DELF Scolaire) เพื่อให้หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้สรุปภาพรวมการจัดสอบ
ที่ผ่านมา ทบทวนนโยบายและสร้างความเข้ าใจร่วมกั นเกี่ ยวกับการสอบ และเสวนาแลกเปลี่ยนความ คิดเห็น
เกี่ยวกับสภาพการณ์ปัจจุบัน ปัญหา อุปสรรค์ และความสาเร็จในการจัดสอบ

วัตถุประสงค์
1 เปิดโอกาสให้บุคลากรจากทุกหน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดสอบ DELF Scolaire ได้แก่
ครูสอนภาษาฝรั่งเศสจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ ในฐานะเลขานุการศูนย์สอบ ครูสอนภาษาฝรั่งเศสและอาจารย์
มหาวิทยาลัยที่เป็นคณะกรรมการดาเนินการสอบ เจ้าหน้าที่ประสานงานจากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส สมาคม
ฝรั่งเศส สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย และผู้เชี่ยวชาญ
จาก CIEP ได้พบปะกันเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางหรือความคิดเห็นในการจัดสอบให้มีคุณภาพมาตรฐานเทียบเคียง
ระดับสากล และสรุปภาพรวมความสาเร็จในการจัดสอบที่ผ่านมา ในโอกาสเฉลิมฉลองการครบรอบ 13 ปี
การจัดสอบ DELF Scolaire
2 เพื่ อให้ บุ คลากรจากทุกหน่ ว ยงานที่ มีส่ ว นเกี่ยวข้องในการจัดสอบ DELF Scolaire ได้ ท บทวน
นโยบายการสอบและสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการจัดสอบ DELF Scolaire ฉบับ
ปัจจุบันและรายละเอียดข้อตกลงที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
0 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาทักษะที่เกี่ยวกับการวัดผลประเมินผลความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส
สาหรับ นั กเรียนระดับ มัธยมศึกษา ให้ แก่ครูและอาจารย์ ผู้ เป็นกรรมการดาเนินการจัดสอบ ให้ เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล
เป้าหมาย
เป้าหมายเชิงปริมาณ
1. ครูสอนภาษาฝรั่งเศสจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบ ในฐานะเลขานุการศูนย์สอบ จานวน 7 คน
2. ครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่เป็นตัวแทนกรรมการดาเนินการจัดสอบ จานวน 19 คน
3. ครูและอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เป็นกรรมการสอบทักษะพูด จานวน 13 - 15 คน
4. คณะผู้ดาเนินงานและวิทยากรจาก สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย สถานเอกอัครราชทูต
ฝรั่งเศสประจาประเทศมาเลเซีย สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ สมาคมฝรั่งเศสกัวลาลัมเปอร์ สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย และ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน
เป้าหมายเชิงคุณภาพ
ยกระดับการสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศสของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ในประเทศไทย ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาศักยภาพคนไทยให้สอดคล้อง
กับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ระยะเวลาและสถานที่
ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2561 ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ ลุมพินี กรุงเทพมหานคร
ผู้เข้าประชุมเข้าพักที่โรงแรม ไอบิส บางกอก สาทร

งบประมาณ
1. งบประมาณสนับสนุนจาก สพฐ. งบดาเนินงาน โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง
ของสานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สาหรับเป็นค่าพาหนะ และค่าที่พัก ณ โรงแรมไอบิส บางกอก สาทร
ให้แก่ครูเลขานุการศูนย์สอบ และกรรมการดาเนินการจัดสอบ DELF Scolaire จานวน 26 คน จานวน 86,433
บาท
2. งบประมาณจากสถานเอกอั ค รราชทู ต ฝรั่ งเศสประจ าประเทศไทย จ านวน 220,600 บาท
เป็นค่าอาหาร ค่าที่พักวิทยากร และผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานต่าง ๆ ค่าจัดทาเอกสารและของที่ระลึก
และค่าจัดเลี้ยงรับรอง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. สานักทูตวัฒนธรรมฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจาประเทศไทย
3. สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ
4. ศู น ย์ ก ารเรี ย นการสอนนานาชาติ ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารประเทศฝรั่ ง เศส (Centre
International de d’ Etude Pedagogique : CIEP)

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอบวัดระดับความรู้ภาษาฝรั่งเศส DELF Scolaire
(Etats Généraux du Delf Scolaire)
ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑
ณ สมาคมฝรั่งเศสกรุงเทพ ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
กาหนดการ
วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
11.03 น.- 12.33 น. ลงทะเบียน
12.33 น.- 12.03 น. พิธีเปิด
12.03 น.- 10.03 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
10.03 น.- 15.03 น. - แนะนาการสอบ DELF Scolaire ว่าด้วยหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสระดับ DELF – DALF
และการยอมรับในระดับสากล (โดย Mrs. Caroline SCHMITT)
- การจัดสอบ DELF Scolaire ของสมาชิกกลุ่มประชาคมอาเซียน
(โดย Mr. Nicolas GOULETQUER และ Mr. François MICHEL)
- การระดมความคิดเกี่ยวกับการสอบ DELF Scolaire ในประเทศไทย
15.03 น.- 15.45 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
15.45 น.- 17.03 น. - ทาไมจึงมีการสอบ DELF Scolaire (โดย ผู้ปกครองนักเรียน นักเรียนผูส้ มัครสอบ)
- กลยุทธการสอบ DELF วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง ประโยชน์ของการที่ได้จากการสอบ
และสรุปภาพรวมการจัดสอบใน 13 ปี ที่ผ่านมา
- การเปิดตัวแคมเปญสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาของฝรั่งเศสด้วยสื่อวีดโี อ
- การมอบประกาศนียบัตรในโรงเรียน
18.03 น. – 23.33 น. เลี้ยงรับรอง ณ ทาเนียบเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจาประเทศไทย
23.33 น. เป็นต้นไป
ผู้เดินทางมาจากต่างจังหวัด เข้าพักที่โรงแรม ไอบิส บางกอก สาธร
วันเสาร์ที่ 15 กันยายน 2561
38.03 น. - 39.33 น. ลงทะเบียน
39.33 น. - 13.03 น. สัมมนากลุ่มย่อย แบ่งเป็น 0 กลุม่ ๆ ละ 15 - 23 คน
(วิทยากร : Mrs. Caroline SCHMITT, Mr. Mathieu DELAMARRE และ Mme Isabelle DUCHET)
13.03 น .- 13.45 น พักรับประทานอาหารว่างและเครือ่ งดื่ม
13.45 น .- 12.03 น สัมมนากลุ่มย่อย แบ่งเป็น 0 กลุม่ ๆ ละ 15 - 23 คน
(วิทยากร : Mrs. Caroline SCHMITT, Mr. Julien LAENENS และ Mme Isabelle DUCHET)
12.03 น. - 10.03 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
10.03 น. - 15.33 น. สัมมนา: การพัฒนาทักษะกระบวนการสาหรับผู้วัดผลประเมินผลความสามารถด้านภาษาฝรั่งเศส
15.33 น.- 16.33 น. พิธปี ดิ ถ่ายภาพที่ระลึก และรับประทานอาหารว่าง
16.33 น. เป็นต้นไป ภาพยนตร์ L'Atelier de Conversation
หมายเหตุ

กาหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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