
โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสส าหรับบุคคลภายนอก (ระดับพื้นฐาน 1 และพื้นฐาน 2) 
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่    24 กันยายน  - 26 พฤศจิกายน 2565 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกจากภาษาอังกฤษ ที่
ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการดังกล่าว คณะอักษรศาสต ร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้น าในเรื่องการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส           จึงควรตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในเรื่องนี้ 
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ความรู้ภาษาฝรั่งเศสแก่ผู้เริ่มเรียน และผู้ที่มีพ้ืนฐานเบื้องต้นมาแล้ว เพ่ือน าไปใช้ในการ  
ประกอบอาชีพหรือเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนของตน 
 
3. หัวข้อการอบรม 

ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 1  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ ส านวน ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านออก
เสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น 

ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 2  ไวยากรณ์ ศัพท์ ส านวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

 
4.  วิธีจัดการอบรม  

การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ได้แก่ ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ ส านวน และภาคปฏิบัติซึ่ง ได้แก่ 
การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี  

 
5.  ระยะเวลาในการอบรม 

      ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 1   ทุกวันเสาร์  เวลา   13.00 – 16.00 น. 
 ระหว่างวันที่  24 กันยายน  - 26 พฤศจิกายน 2565  รวม 30 ชั่วโมง  

ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 2   ทุกวันเสาร์  เวลา  09.00 – 12.00  น. 
 ระหว่างวันที่  24 กันยายน  - 26 พฤศจิกายน 2565 รวม 30 ชั่วโมง  

 
6. ก าหนดการรับสมัคร 

 ตั้งแตว่ันนี้ - 2 กันยายน 2565 
 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้ 

1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com 
2. email: aksornchula@chula.ac.th 
3. Facebook: Academic Service Center AksornChula  
4. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184534-36 
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7.   วิธีการสมัคร   
 สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com 
 1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่) 
 2. ล๊อกอินเข้าระบบ 
 3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน) 
 4. ช าระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับช าระเต็มจ านวนเท่านั้นและ
กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ท ารายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ท าการโอนเข้า ยอดเงินที่
ท าการโอนเข้า วันเวลาที่ท ารายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับ
หลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร) 
 5. ส่งแนบหลักฐานการช าระเงินที่หน้าเว็บไซต์ 
 6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์ 
 
8.  คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
  ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 1  ไมต่้องมีพ้ืนฐาน 
  ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 2  ผู้สมัครต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือได้รับ
อนุญาตจากอาจารย์ผู้สอน 
  
9. ค่าธรรมเนียมการอบรม 
                 ค่าธรรมเนียมในการอบรม ราคา 4 ,500 บาท  (รวมหนั งสือ) หรือราคา 4 ,000 บาท                             
(ไม่รวมหนังสือ)คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ช าระ
แล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้ 
 
10. การประเมินผล 
  แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 
60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือส าคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน  และขั้นพ้ืนฐาน 4               
ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับหนังสือส าคัญพร้อมวุฒิบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง 
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาขัน้สูงต่อไป 
 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์  ประธานกรรมการ 
2.ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  กรรมการ 
3.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

                                                 
  เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ไมร่บัคา่ตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ 
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โครงการอบรมภาษาฝรั่งเศสส าหรับบุคคลภายนอก (ระดับพื้นฐาน 3 และพื้นฐาน 4) 
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่   24 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2565 

 
 

1. หลักการและเหตุผล 
 คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกจากภาษาอังกฤษ ที่
ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการดังกล่าว คณะอักษรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้น าในเรื่องการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส           จึงควรตอบสนอง
ความต้องการของสังคมในเรื่องนี้ 
 
2. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ความรู้ภาษาฝรั่งเศสแก่ผู้เริ่มเรียน และผู้ที่มีพ้ืนฐานเบื้องต้นมาแล้ว เพ่ือน าไปใช้ในการ  
ประกอบอาชีพหรือเพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนของตน 
 
3. หัวข้อการอบรม 

ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 3  ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ ส านวน ที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน การอ่านออก
เสียง การสนทนา และการเขียนระดับเบื้องต้น 

ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 4  ไวยากรณ์ ศัพท์ ส านวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียนใน
ระดับท่ีสูงขึ้น  

 
4.  วิธีจัดการอบรม  

การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี ได้แก่ ไวยากรณ์เบื้องต้น ศัพท์ ส านวน และภาคปฏิบัติซึ่ง  ได้แก่ 
การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศัยสิ่งที่เรียนจากภาคทฤษฎี  

 
5.  ระยะเวลาในการอบรม 

      ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 3   ทุกวันเสาร์  เวลา   09.00 – 12.00 น. 
 ระหว่างวันที่   24 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2565  รวม 30 ชั่วโมง  

ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพ้ืนฐาน 4   ทุกวันเสาร์  เวลา  13.00 – 16.00  น. 
 ระหว่างวันที่   24 กันยายน - 26 พฤศจิกายน 2565 รวม 30 ชั่วโมง  

 

6. ก าหนดการรับสมัคร 
 ตั้งแต่วันนี้ - 2 กันยายน 2565 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้ 
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com 
2. email: aksornchula@chula.ac.th 
3. Facebook: Academic Service Center AksornChula  
4. หมายเลขโทรศัพท์ 02-2184534-36 
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7.   วิธีการสมัคร   
 สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com 
 1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่) 
 2. ล๊อกอินเข้าระบบ 
 3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน) 
 4. ช าระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อ
บัญชี “คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับช าระเต็มจ านวนเท่านั้นและ
กรณีโอนเงินผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ท ารายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ท าการโอนเข้า ยอดเงินที่
ท าการโอนเข้า วันเวลาที่ท ารายการ หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับ
หลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติจากทางธนาคาร) 
 5. ส่งแนบหลักฐานการช าระเงินที่หน้าเว็บไซต์ 
 6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ ์
 
8.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม 
  ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 3  ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 2  หรือได้รับอนุญาต
จากอาจารย์ผู้สอน 
  ภาษาฝรั่งเศส ขั้นพื้นฐาน 4  ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสพ้ืนฐาน 3  หรือได้รับอนุญาตจาก
อาจารย์ผู้สอน 
  
9. ค่าธรรมเนียมการอบรม 
                 ค่าธรรมเนียมในการอบรม ราคา 6 ,000 บาท  (รวมหนั งสือ) หรือราคา 5 ,500 บาท                             
(ไม่รวมหนังสือ)คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ช าระ
แล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้ 
 
10. การประเมินผล 
  แต่ละระดับมีการประเมินผลโดยการสอบเมื่อการอบรมเสร็จสิ้น ผู้สอบจะต้องได้คะแนนรวมไม่ต่ ากว่า 
60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนย์บริการวิชาการจะออกหนังสือส าคัญให้ไว้เป็นหลักฐาน  และขั้นพ้ืนฐาน 4               
ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับหนังสือส าคัญพร้อมวุฒิบัตรไว้เป็นหลักฐาน 
 
11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
          1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม และเป็นการเพ่ิมพูน
ความรู้ให้แก่บุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาต่อเนื่อง 
 2. ผู้เข้าอบรมสามารถน าความรู้ภาษาฝรั่งเศสที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในการ
ประกอบอาชีพและศึกษาขั้นสูงต่อไป 
 
12. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบด้วย 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.พิริยะดิศ มานิตย์  ประธานกรรมการ 
2.ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  กรรมการ 
3.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 

                                                 
  เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ไมร่บัคา่ตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ 
 


