สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่ งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ นทร์ ทรงก่อตัง้ 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 2.48 / 2561
31 กรกฎาคม 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศส
และสมาชิกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ฯ และ ใบสมัคร
ด้วยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง « แนวทางการนาทฤษฎีการสอนภาษาตาม
แนวคิด approche actionnelle ไปใช้ในการออกแบบภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
ของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส / Approche actionnelle en pratique : Comment élaborer des

tâches ou un projet dans mon cours de français ? » ในวันศุกร์ที่ 5 และวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม
2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสที่สอดคล้องกับผู้เรียน โดยกาหนดค่าลงทะเบียน 2 อัตรา คือ 800 บาทสาหรับสมาชิก
สคฝท. ทั้งประเภทสมาฃิกสถาบันและสมาชิกรายบุคคล และ 1,000 บาท สาหรับผู้สนใจทั่วไป
จึงขอเรียนเชิญท่านหรือครู-อาจารย์ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในสถาบันการศึกษาของท่านที่มีความ
ประสงค์ที่จะเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครภายในวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561
ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ คณาจารย์ที่จะเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมการอบรมได้โดยไม่ถือ
เป็นวันลา และสามารถเบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังเมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้ว
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็น
อย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

( รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา บุญธรรม )
อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------๓๐ / ๙ ถนนพหลโยธิน ๒ ( ซอยกาญจนาคม ) เขตพญาไท กรุ งเทพ ฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐๒ ๒๗๙ ๐๗๓๓
30 / 9 rue Phaholyothin 2 ( Soi Kanjanakom ) Phayathai , Bangkok 10400 , Thaïlande. Tel. (66-2 ) 279 0733

http//www. atpf-th.org E-mail : atpf.th@gmail.com

(ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินทางอีเมลถึงนายทะเบียน สคฝท. ที่ pairinrak.siri@gmail.com)

ใบสมัครเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัตกิ าร
« แนวทางการนาทฤษฎีการสอนภาษาตามแนวคิด approche actionnelle ไปใช้

ในการออกแบบภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส

Approche actionnelle en pratique :
Comment élaborer des tâches ou un projet dans mon cours de français ?»
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรุณาพิมพ์ / เขียนตัวบรรจงชัดเจนเพื่อความถูกต้องในการจัดทาวุฒิบัตร
นาย / นาง / นางสาว.......................................................................................................................................................................................

M. / Mme / Mlle........................................................................................................................................................................................................................
 โรงเรียน...................................................................................................................................................................................................
เลขที่.................ซอย...................................ถนน........................................ตำบล/แขวง............................ อำเภอ / เขต.............................
จังหวัด............................... ...รหัสไปรษณีย์.................................... โทรศัพท์.......................................โทรสำร..........................................
โทรศัพท์ส่วนตัว (ที่ติดต่อได้สะดวกที่สุด ).................................................................................................................................................
สมัครเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบตั ิการเรื่อง «แนวทางการนาทฤษฎีการสอนภาษาตามแนวคิด approche actionnelle ไปใช้ในการ
ออกแบบภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส / Approche actionnelle en

pratique : Comment élaborer des tâches ou un projet dans mon cours de français ? »
วันที่ 5-6 ตุลาคม 2561 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ถนนพญาไท เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และจ่ายค่าลงทะเบียนแล้ว
โดยการโอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ สาขาบางลาพู เลขที่ 116-0-13470-4
ชื่อบัญชี สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย
จานวนเงิน (อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับ สมาชิก สคฝท. เลขที่ ................) ........... 800 บาท (แปดร้อยบาท)
(อัตราค่าลงทะเบียนสาหรับผูส้ นใจที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สคฝท.) ........... 1,000 บาท (หนึ่งพันบาท)
ลงนาม..............................................................ผู้สมัคร
วันที่.........................................................................

ติดหลักฐานการโอนเงิน

โครงการอบรม
1.หัวข้อ :

แนวทางการนาทฤษฎีการสอนภาษาตามแนวคิด approche actionnelle ไปใช้
ในการออกแบบภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส
Approche actionnelle en pratique :
Comment élaborer des tâches ou un projet dans mon cours de français ?

2. ประเภทของการอบรม : อบรมเชิงปฏิบัติการ
3. ผู้จัดการอบรม : สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
4. วันเวลาการจัดอบรม : วันศุกร์ที่ 5 - วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
5. สถานที่ : โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา พญาไท
6. หลักการและเหตุผล :
การสอนภาษาตามแนวคิด approche actionnelle เป็นการสอนภาษาที่พัฒนาขึ้นอีกระดับหนึ่งจากแนว
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร communicative approche เป็นการจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ตามกรอบ
มาตรฐานความสามารถทางภาษาต่างประเทศที่เป็นสากล The Common European Framework of Reference
for Languages (CEFR) การจัดการสอนตามแนวคิด approche actionnelle นี้ คือ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่ทาให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติกิจกรรมการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารในบริบทที่หลากหลายด้วยกระบวนการที่ทาให้ผู้เรียน
พัฒนาทักษะความสามารถเพิ่มขึ้นจนประสบความสาเร็จในการทาภาระงานหรือโครงงานที่กาหนดให้ นอกจากการ
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การสอนภาษาตามแนวคิด approche actionnelle นี้ ได้มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่ทาให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการทางานร่วมกัน การวางแผน ความรับผิดชอบ และแก้ปัญหา
ด้วยกลวิธีต่างๆ เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของภาระงานหรือโครงงาน
สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ เล็งเห็นประโยชน์ที่จะเกิดกับผู้สอนและผู้เรียน
ภาษาฝรั่งเศส จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติในหัวข้อดังกล่าว
7. จุดประสงค์ :
7.1 ผู้เข้าอบรมตระหนักถึงประโยชน์และผลที่ได้รับในการนาการสอนภาษาตามแนวคิด approche
actionnelle ที่จะพัฒนาผู้เรียนทั้งทักษะความสามารถการใช้ภาษาและทักษะทางสังคม
7.2 ผู้เข้าอบรมเข้าใจกระบวนการสอนภาษาตามแนวคิด approche actionnelle และสามารถนาไปใช้
ในการจัดการเรียนการสอนได้
8. กลุ่มเป้าหมาย
ผู้สอนภาษาฝรั่งเศสในระดับมัธยมศึกษา
-/ 9.

9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้าอบรมได้นากระบวนการและกลวิธีตามทฤษฎีการสอนภาษาตามแนวคิด approche actionnelle ไปใช้ใน
การออกแบบภาระงานและโครงงานเพื่อพัฒนาทักษะความสามารถของผู้เรียนภาษาฝรั่งเศส
10. รายละเอียดการอบรม :
วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561
08h00 - 08h30 :
08h30 - 08h45
08h45 - 10h15
10h15 -10h30
10h30 -12h30

12h30-13h30
13h30-15h00
15h00-15h15
15h15-16h30

Accueil des participants
Cérémonie d’ouverture
Les grands principes de l’approche actionnelle
Pause-café
Rappel CECRL : Quizz
La posture enseignante
Un exemple de parcours d’apprentissage : The Fashion Show (séquence, tâches
intermédiaires, tâches finales, objectifs, compétences et activités d’entrainements
en classe)
Déjeuner
La grammaire déductive et inductive
Pause-café
L’approche actionnelle et la réalité pratique en classe avec le manuel Décibel

วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
09h00 -11h00
11h00-12h00
12h00-13h00
13h00-14h45

14h45-15h00
15h00-15h45
15h45-16h30

Atelier : élaboration de tâches finales (en fonction des progressions ou
compétences visées)
Réunion annuelle de l’ATPF
Déjeuner
Retour et bilan des ateliers (parcours d’apprentissage : notion du programme,
compétences visées, connaissances développées, tâches intermédiaires, tâches
finales)
Pause-café
Evaluation des compétences et de la tache finale (élargissement/ouverture : la tache
finale différenciée)
Bilan du stage : évaluation de la formation et recensement des besoins pour
l’année prochaine
Cérémonie de clôture.
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