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กตกิา(ส าหรับการประกวดวดิีทศัน์) 
 

 
 
 
 

 
ผู้จดั 

สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส ประจ าประเทศไทยโดยความร่วมมือกบัสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย 
ในพระราชูปถมัภส์มเดจ็พระกนิษฐาธิราชเจา้ กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุารี (ATPF) 
ไดจ้ดัการประกวดแข่งขนัวดีีทศัน์ระดบัชาติ ในวนัครูภาษาฝร่ังเศสระดบันานาชาติ วนัท่ี 28 พฤศจิกายน 2562 
https://www.lejourduprof.com/  

 

หลกัเกณฑ์การแข่งขนั 

ผูส้อนท่ีมีประสบการณ์การจดักิจกรรมการเรียนการสอนหรือการใชส่ื้อการเรียนการสอนท่ีเป็นนวตักรรม 

ทั้งในรูปแบบของการเรียนรู้แบบกระบวนการวจิยั การท าแบบสอบถาม การเรียนรู้โดยใชเ้กม ส่ือดิจิทลั เครือข่ายสงัคมออนไลน ์

หอ้งเรียนกลบัดา้น บทเรียนออนไลน์แบบเปิดเพื่อมหาชน (MOOC) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน ปฎิสมัพนัธ์แห่งการเรียนรู้ 

การพฒันาทกัษะการเรียนรู้แบบพ่ึงพาตนเอง หอ้งปฏิบติัการประดิษฐก์รรมเพื่อพฒันาทกัษะความเป็นนวตักรรม (FabLab) 

กระบวนการเรียนรู้ผา่นการจ าลองสถานการณ์ดว้ยเกม 

การเรียนการสอนท่ีผสมผสานกนัระหวา่งการเรียนในหอ้งเรียนและการศึกษาทางไกลผา่นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เป็นตน้ 

ผูส้อนประกวดการจดัท าวดีิทศันก์ารจดัการเรียนการสอนของตนท่ีใชแ้นวคิดดา้นนวตักรรมและมีความคิดสร้างสรรค์ 

ส าหรับการสอนภาษาฝร่ังเศสหรือการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส โดยถ่ายท าวดีทีศัน์ท่ีปรากฏภาพผูส้อนพร้อมกบันกัเรียน/นกัศึกษา/นิสิต 

รางวลัผู้ชนะการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภท 

- ครูระดบัมธัยมศึกษา  :    ทุนการอบรมภาษาในประเทศฝร่ังเศสจ านวน 2 ทุน เป็นเวลา 15 วนั  
- อาจารยร์ะดบัมหาวทิยาลยั  :   ทุนการอบรมภาษาในประเทศฝร่ังเศสจ านวน 2 ทุน เป็นเวลา 15 วนั   
- ครูผูส้อนเครือข่ายของสถาบนั(โรงเรียน)ฝร่ังเศส  เครือข่ายของสมาคมฝร่ังเศส     ครูชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส 

ในโรงเรียนมธัยมศึกษาและมหาวทิยาลยัในประเทศไทย  :    ตัว๋เคร่ืองบินกรุงเทพฯ-ปารีส ไป-กลบั จ านวน 1 ใบ  
(ตัว๋ไม่ระบุวนัเดินทาง) 

 

https://www.lejourduprof.com/
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รางวลัผู้สมคัรทีไ่ด้รับการคดัเลอืกและนักเรียนหรือนิสิต/นักศึกษา 
- ของรางวลัส าหรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาท่ีร่วมในวดีิทศัน์ของผูช้นะการประกวด ส าหรับครูมธัยมศึกษาจ านวน 2 รางวลั 

และ อาจารยม์หาวทิยาลยัจ านวน 2 รางวลั  และ อาจารยท่ี์ใชภ้าษาฝร่ังเศสจ านวน 1 รางวลั 
- ของรางวลัส าหรับผูส้มคัร 8 รางวลัท่ีคลิปวดีิทศัน์ไดรั้บการคดัเลือก (ส าหรับครูมธัยมศึกษาจ านวน 3 รางวลั 

อาจารยม์หาวทิยาลยัจ านวน 3 รางวลั และประเภทคณาจารยท่ี์ใชภ้าษาฝร่ังเศสจ านวน 2 รางวลั)   
- ประกาศนียบตัรส าหรับสถาบนัท่ีเขา้ร่วมการแข่งขนั โรงเรียน 5 แห่ง คณะ/มหาวทิยาลยั 5 แห่ง  และสถาบนัเครือข่ายฝร่ังเศส 

3 แห่ง ท่ีคลิปวดีิทศัน์ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ขา้ประกวดรอบสุดทา้ย 
 

คุณสมบัตขิองผู้ เข้าร่วมการแข่งขัน 

- คณาจารยร์ะดบัมธัยมศึกษาหรือคณาจารยม์หาวทิยาลยั ท่ีสอนภาษาฝร่ังเศสและยงัไม่เกษียณอาย ุ
- คณาจารยใ์นเครือข่ายของสถาบนั/โรงเรียนฝร่ังเศส เครือข่ายของสมาคมฝร่ังเศส  

หรือคณาจารยช์าวต่างชาติท่ีสอนภาษาฝร่ังเศสในโรงเรียนมธัยมศึกษาและมหาวทิยาลยัในประเทศไทย  
- ไม่ก าจดัอาย ุ
- สามารถส่งวดีิทศัน์ท่ีท าร่วมกนัเป็นทีมหรืองานเด่ียว ในกรณีส่งประกวดเป็นทีม 

เฉพาะผูท่ี้เป็นตวัแทนสมคัรประกวดเพียงคนเดียวเท่านั้นท่ีจะไดร้างวลัในแต่ละประเภท  
 

กตกิาส าหรับการจดัท าวดิทีศัน์ 

- คลิปวดีิทศันต์อ้งมีภาพถ่ายท าตวัผูส้อนพร้อมดว้ยนกัเรียน/นิสิต/นกัศึกษา 
- คลิปวดีิทศันน์ าเสนอนวตักรรมหรือแนวคิดสร้างสรรคส์ าหรับการสอนภาษาฝร่ังเศสหรือการสอนเป็นภาษาฝร่ังเศส 
- ความยาวไม่เกิน 40 วนิาที 

- ใชภ้าษาฝร่ังเศสในคลิปวดีิทศันเ์ท่านั้น 

- ไม่บงัคบัสถานท่ีถ่ายท าวดีิทศัน ์

 

ก าหนดเวลาและการคดัเลอืกผู้ชนะการประกวด 

- วนัศุกร์ท่ี 20 กนัยายน 2562 : ประกาศการแข่งขนั  
- วนัศุกร์ท่ี 27 กนัยายน 2562  ถึง วนัองัคารท่ี 15 ตุลาคม 2562 : ลงทะเบียนสมคัรและส่งขอ้มูลผูส้มคัรทาง  Google form 

รวมทั้งส่งคลิปวดีิทศัน์ผา่นช่องทาง YouTube  
- วนัองัคารท่ี 15  ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. : ปิดรับคลิปวดีิทศัน ์
- วนัพธุท่ี 16  ตุลาคม 2562  ถึงวนัจนัทร์ท่ี 21 ตุลาคม 2562   : คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาก 

สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทยฯ (ATPF)  สมาคมฝร่ังเศส โรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ และสถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส 
ร่วมพิจารณาคดัเลือกคลิปวดีิทศัน์ จ านวน 13 รายการ ท่ีถูกตอ้งตามกติกา โดยเนน้นวตักรรมความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค ์
และคุณภาพของขอ้ความท่ีส่ือสาร (5 รายการส าหรับครูระดบัมธัยมศึกษา  5 รายการส าหรับอาจารยร์ะดบัมหาวทิยาลยั  และ 3 
รายการส าหรับครูชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส) 
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- วนัองัคารท่ี 22 ตุลาคม 2562  ถึงวนัศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. เผยแพร่คลิปวดีิทศัน ์13 เร่ือง ท่ีคดัเลือกไวผ้า่นช่องทาง 
Facebook    https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/ (5 รายการส าหรับครูระดบัมธัยมศึกษา  5 
รายการส าหรับอาจารยร์ะดบัมหาวทิยาลยั  และ 3 รายการส าหรับครูชาวต่างชาติท่ีใชภ้าษาฝร่ังเศส) เพ่ือเปิดใหผู้ช้มร่วมใหค้ะแนน 
โดยคะแนนของผูช้มร่วมโหวตจะนบัเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของคะแนนการตดัสินรอบสุดทา้ย 

- วนัองัคารท่ี 22 ตุลาคม 2562  ถึงวนัศุกร์ท่ี 25 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. คณะกรรมการผูท้รงคุณวฒิุจาก 
สมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทยฯ (ATPF)  สมาคมฝร่ังเศส โรงเรียนฝร่ังเศสนานาชาติ สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส 
ร่วมพิจารณาคดัเลือกวดีิทศัน ์5 เร่ือง (ระดบัมธัยมศึกษา 2 รายการ ระดบัมหาวทิยาลยั 2 รายการ  และประเภทครูผูใ้ชภ้าษาฝร่ังเศส 1 
รายการ)โดยเนน้ความถูกตอ้งตามกติกา นวตักรรมความแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค ์ และคุณภาพของขอ้ความท่ีส่ือสาร 
โดยคะแนนของคณะกรรมการจะนบัเป็นสดัส่วนร้อยละ 50 ของคะแนนการตดัสินรอบสุดทา้ย 

- วนัอาทิตยท่ี์ 3 พฤศจิกายน 2562 : ประกาศผลการแข่งขนัผูช้นะเลิศทั้ง 4 เร่ืองและฉายวดีิทศันท์ั้ง 4 
เร่ืองในงานกิจกรรมประจ าปีของสมาคมครูภาษาฝร่ังเศสแห่งประเทศไทย  

- วนัพฤหสับดีท่ี 28 พฤศจิกายน 2562:  สถานเอกอคัรราชทูตฝร่ังเศส จดัพิธีมอบรางวลัและเล้ียงรับรองอยา่งเป็นทางการ 
- วนัเสาร์ท่ี 30 พฤศจิกายน 2562:  ผูช้นะเลิศทั้ง 4 ไดรั้บทุนเดินทางไปประเทศฝร่ังเศสและเดินทางกลบัในวนัอาทิตยท่ี์ 15 ธนัวาคม 
 

วธีิการสมคัรแข่งขัน 

1. โพสตค์ลิบวดีิทศันข์องคุณลงบน YouTube (โดยตั้งช่ือคลิปเป็น ภาษาฝร่ังเศส) 
2. กรอกขอ้มูลบน google form: https://goo.gl/forms/chhdZPLE3VdswyEZ2 
 

ปิดรับคลปิวดิีทัศน์วนัอังคารที่ 15  ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. 
 
ข้อก าหนดการใช้วดิทีศัน์ 
วดีิทศันจ์ะมีการเผยแพร่บนส่ือออนไลน์  www.youtube.com  โดยผูท่ี้สมคัรแข่งขนัและผูท่ี้ปรากฏภาพในวดีิทศัน์ 
(นกัเรียน/นกัศึกษา/นิสิต) 
ยนิยอมใหผู้จ้ดัน าวดีิทศัน์ไปเผยแพร่ไดอ้ยา่งอิสระตามวตัถุประสงคก์ารจดังานเพ่ือเป็นกิจกรรมส่วนหน่ึงของวนัครูฝร่ังเศสระดบันานา
ชาติ 
 

https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/
https://goo.gl/forms/chhdZPLE3VdswyEZ2
http://www.youtube.com/

