สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 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 2.56 / 2561
20 กันยายน 2561
เรื่อง ขอเชิญร่วมการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับอุดมศึกษา”
เรียน ผู้บริหารสถานศึกษา
สิ่งที่ส่งมาด้วย โครงการสัมมนาทางวิชาการ ฯ และ ใบสมัคร
ด้วยสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) จะจัดการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง“ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับ
อุดมศึกษา”ในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ ฯ
เพื่อให้ผู้ที่มีบทบาทในด้านการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้นาเสนอข้อมูลและสภาพปัญหาของการเรียน
การสอน และรับทราบนโยบาย ทิศทางของการใช้ภาษาที่ 2 เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษา
ต่างประเทศที่ 2 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองในโครงการ Thailand 4.0 ดังรายละเอียด
ในโครงการดังแนบ
จึงขอเรียนเชิญท่าน หัวหน้าศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส และครู-อาจารย์ผู้สอน
ภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น เยอรมัน จีน และเกาหลี ) ในสถาบันการศึกษาของท่านเข้าร่วมการสัมมนาทาง
วิชาการครั้งนี้ โปรดส่งใบสมัครภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในโครงการ
ฯ คณาจารย์ที่จะเข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ สามารถเข้าร่วมการสัมมนาได้โดยไม่ถือเป็นวันลา และสามารถเบิก
ค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลังเมื่อผู้บังคับบัญชาอนุมัติแล้ว สมาคมครูภาษาฝรั่งเศส
แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดาเนินการต่อไป และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
ขอแสดงความนับถือ

( รองศาสตราจารย์ ดร. ธิดา บุญธรรม )
อุปนายกสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ
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สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้ าพี่นางเธอ เจ้ าฟ้ากัลยาณิวฒ
ั นา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 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

โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับอุดมศึกษา”
เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จัดโดย สมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้อง R805 ชั้น 8 อาคาร เวฟเพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ ฯ
1 หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยมีภาษาไทยเป็นภาษาประจาชาติ
และใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ
โดยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศได้รับการบรรจุในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กระทรวงศึกษาธิการตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา อย่างไรก็ตาม แม้
ภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาต่างประเทศทีเ่ รียนตั้งแต่ยังเล็ก นักเรียนไทยก็ยังสามารถเลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ได้ในระดับมัธยมศึกษา ทั้งมัธยมศึกษา
ตอนต้น และตอนปลาย ภาษาเหล่านีม้ ีทั้งภาษาชาติตะวันตกได้แก่ ภาษาฝรัง่ เศส ภาษา เยอรมัน ภาษาสเปน และภาษาชาติตะวันออกได้แก่ ภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาบาฮาซา ภาษาอาหรับ ภาษาบาลี เป็นต้น ภาษาเหล่านี้สว่ นใหญ่สามารถใช้ในการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย และมีการ
จัดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านภาษาต่างประเทศที่ 2 ทั้งภาษาตะวันตกและตะวันออกในสถาบันการศึกษาของภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เลือกเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 ต่อจากการเรียนระดับมัธยมศึกษา และเริ่มเรียนสาหรับผู้เรียนใหม่ และหลักสูตรระดับปริญญาโทเอกด้านภาษา ต่างประเทศที่ 2 ทั้งภาษาตะวันตกและภาษาตะวันออก
เนื่องจากภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับมัธยมศึกษาไม่ได้เป็นรายวิชาบังคับที่นักเรียนจะต้องเรียนทุกคน อีกทั้งมีให้เลือกมากมายหลายภาษา
กอปรกับจานวนผู้เรียนโดยรวมลดลงตามจานวนโครงสร้างประชากร ทาให้ภาษาต่างประเทศที่ 2 บางภาษาอยู่ในสภาพที่ผู้เรียนน้อยจนเกิด “สภาวะไม่คมุ้
ทุน” ส่งผลให้มีการปิดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในโรงเรียน
ในฐานะที่ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาต่างประเทศที่ 2 ที่มีการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและมหาวิทยาลัยมาเป็นเวลายาวนาน สมาคมครู
ภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ซึ่งถือกาเนิดจากพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวั ฒนา กรมหลวง
นราธิวาส ราชนครินทร์ จึงเห็นสมควรจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางของภาษาต่างประเทศที่ 2 ในระดับอุดมศึกษา” ขึ้น เพื่อให้ทราบ
แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน และนโยบายทิศทางของการใช้ภาษาที่ 2 ใน Thailand 4.0
2 วัตถุประสงค์

ภาษา

2.1 เพื่อน้อมราลึกถึงพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ที่ทรงวางรากฐานวิชา
ฝรั่งเศส และสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ฯ
2.2 เพื่อศึกษานโยบายของรัฐ ในเรื่องการเรียน การสอน การใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2 ของ Thailand 4.0 ในสถาบันอุดมศึกษา
2.3 เพื่อติดตามรับฟังสภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในสถาบันอุดมศึกษา ทั้งของรัฐ และเอกชน
2.4 เพื่อรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 จากคณาจารย์อุดมศึกษา และมัธยมศึกษา

3 หัวข้อการสัมมนา
3.1 Thailand 4.0 กับความสาคัญ และการใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2
3.2 สถานภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่2 ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
3.3 ทิศทาง และแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในสถาบันอุดมศึกษา
3.4 ข้อเสนอ วิสัยทัศน์สถานภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ในสังคมไทย ทศวรรษหน้า

4 วัน เวลา และสถานที่
วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยพะเยา ห้อง R805 ชั้น 8 อาคารเวฟเพลส ถนนวิทยุ กรุงเทพ ฯ
( รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีเพลินจิต และ ผู้เข้าร่วมการสัมมนากรุณาแสดงบัตรประชาชน เพื่อขอรับบัตรผ่านเข้าอาคาร )
5 กาหนดการ

วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2561
08.00 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. การกล่าวรายงาน และ พิธีเปิด
09.00 – 10.30 น. การบรรยายพิเศษ เรื่อง Thailand 4.0 กับความสาคัญและการใช้ภาษาต่างประเทศที่ 2
โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ - ประธานทีป่ ระชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย
10.30 – 10.45 น. พัก รับประทานของว่าง
10.45 – 12.15 น. การอภิปราย “สถานภาพการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ที่ 2 ในสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย”
ผู้ดาเนินการอภิปราย รศ. ดร. ธิดา บุญธรรม
ผู้ร่วมอภิปราย :
1. มหาวิทยาลัยรังสิต
- ผศ. ดร. ปิยสุดา ม้าไว
2. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ดร.วาณี อรรจน์สาธิต
3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ผศ. ดร. อานวย สมตัว
4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาษาจีน - ดร. จตุวิทย์ แก้วสุวรรณ์
5. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ภาษารัสเซีย - รศ. ยอดบุญ เลิศฤทธิ์
6. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาษาเยอรมัน - ดร.ธนากร แก้ววิภาส
12.15 – 13.00 น. พัก รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การอภิปราย “ทิศทาง และแนวโน้มการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส ในสถาบันอุดมศึกษา”
ผู้ดาเนินการอภิปราย ผศ.ดร. สุพรรณี จันทน์คราญ
ผู้ร่วมอภิปราย : ผู้แทนสถาบันอุดมศึกษา ที่มีการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส
1. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- อ. ประภา ศรีแสวงทรัพย์
2. มหาวิทยาลัยรังสิต
- อ. ฐนวิชณ์ ไกรเพิ่ม
3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- รศ. ดร. สิรจิตต์ เดชอมรชัย
4. มหาวิทยาลัยรามคาแหง
- อ.สิริชัย โชคชัยสัมฤทธิ์
5. มหาวิทยาลัยนเรศวร
- อ.ศรีสุดา พุ่มชม
6. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - ผศ. ดร. ศิริมา ปุรินทราภิบาล
7. มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ดร. รัชฎาพร ฤทธิจันทร์
8. มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม - ผศ. ดร. ปิยจิตร สังข์พานิช
14.30 – 15.30 น. การประชุมกลุ่มย่อย “ข้อเสนอ วิสยั ทัศน์สถานภาพภาษาต่างประเทศที่ 2 ในสังคมไทยทศวรรษหน้า”
ผู้ดาเนินรายการ – ผศ.ดร. สุรภี รุโจปการ
15.30 – 16.15 น. นาเสนอผลการประชุมกลุ่มย่อย
16.15 – 16.30 น. สรุป ปิดการสัมมนา - รับประทานอาหารว่าง
6. ผู้เข้าสัมมนา รวมทั้งสิ้น 150 คน ประกอบด้วย
6.1 คณบดี หัวหน้าภาควิชา ในคณะที่มกี ารเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 จานวน 60 คน
6.2 เลขานุการ CDF และอดีตศึกษานิเทศก์ 30 คน
6.3 ผู้แทนคณาจารย์ผู้สอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในประเทศไทย (เช่น ภาษาเยอรมัน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี ฯลฯ) 20 คน
6.4 กรรมการสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 20 คน
6.5 ผู้สนใจทั่วไป 10 คน

7 ค่าลงทะเบียน
ไม่เสียค่าลงทะเบียน
8 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รบั
9.1 ได้เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ให้สาธารณชนได้รับทราบ อันเป็นการร่ วม
ฉลองวันคล้ายวันประสูติครบ 100 ปี ทีจ่ ะมีขึ้นในปี พ.ศ. 2566 ในฐานะที่ทรงเป็นองค์ผู้สอน องค์นายก องค์นายกกิตติมศักดิ์ และองค์ผู้สนับสนุนการเรียน
การสอนภาษาฝรั่งเศส
9.2 ได้ทราบนโยบายของชาติ เรื่องการพัฒนาประเทศในโครงการ Thailand 4.0
9.3 ได้ข้อมูล และข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ในสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
9.4 ได้แนวทางการพัฒนาหลักสูตรการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การเมือง
------------------------------

(ส่งใบสมัครทางอีเมลถึงนายทะเบียน สคฝท. ที่ pairinrak.siri@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561)
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