
โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคคลภายนอก (ระดับพืน้ฐาน 1 และพืน้ฐาน 2) 
 ต้นปี 2566 (ออนไลน)์ 

จัดโดยศูนยบ์ริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะอักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที ่ 4 กุมภาพันธ ์– 8 เมษายน 2566 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะอ ักษรศาสตรไ์ด ต้ ระหน ักถ ึงความส าคญั ของภาษาต ่างประ เทศอื ่นๆ  นอกจาก
ภาษาอังกฤษ ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การ
อตุสาหกรรม และการท่องเท่ียว ฯลฯ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งท่ีใชก้ันอย่างกวา้งขวางในวงการดงักล่าว 
คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้น  าในเรื่องการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส           
จงึควรตอบสนองความตอ้งการของสงัคมในเรื่องนี ้
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือใหค้วามรูภ้าษาฝรั่งเศสแก่ผูเ้ริ่มเรียน และผูท่ี้มีพืน้ฐานเบือ้งตน้มาแลว้ เพ่ือน าไปใชใ้นการ  
ประกอบอาชีพหรือเพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานในส่วนของตน 
 
3. หัวข้อการอบรม 

ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 1  ไวยากรณเ์บือ้งตน้ ศพัท ์ส านวน ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การอา่นออก
เสียง การสนทนา และการเขียนระดบัเบือ้งตน้ 

ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 2  ไวยากรณ ์ศพัท ์ส านวน การอ่านออกเสียง การสนทนา และการเขียน
ในระดบัท่ีสงูขึน้  

 
4.  วิธีจัดการอบรม  

การอบรมประกอบดว้ยภาคทฤษฎี ไดแ้ก่ ไวยากรณ์เบื ้องตน้ ศัพท ์ส านวน และภาคปฏิบัติซึ่ง 
ไดแ้ก่ การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศยัสิ่งท่ีเรียนจากภาคทฤษฎี  
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5.  ระยะเวลาในการอบรม 

      ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 1   ทกุวนัเสาร ์ เวลา   13.00 – 16.00 น. 
 ระหวา่งวนัท่ี  4 กมุภาพนัธ ์– 8 เมษายน 2566  รวม 30 ชั่วโมง  

ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 2   ทกุวนัเสาร ์ เวลา  09.00 – 12.00  น. 
 ระหวา่งวนัท่ี  4 กมุภาพนัธ ์– 8 เมษายน 2566 รวม 30 ชั่วโมง  

 

6. ก าหนดการรับสมัคร 
 ตัง้แตว่นันี ้– 4 มกราคม 2566 

 ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ ศนูยบ์รกิารวิชาการ คณะอกัษรศาสตร ์ตามชอ่งทางดงันี ้
1. เว็บไซต ์www.AksornChula.com 
2. email : aksornchula@chula.ac.th 
3. หมายเลขโทรศพัท ์ 02-2184534-36 

 

7.   วิธีการสมคัร   
 สมคัรออนไลน์ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต ์www.Aksornchula.com 
 1. สมคัรลงชื่อเขา้ใชบ้รกิาร (กรณสีมาชกิใหม)่ 
 2. ล๊อกอนิเขา้ระบบ 
 3. เลอืกคอรส์เรยีนอบรมภาษา (หา้มวนัและเวลาเดยีวกนั) 
 4. ช าระเงนิค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงนิเขา้บญัชธีนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร ์บญัชอีอมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี“คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” เลขทีบ่ญัช ี152-4-218367 (รบัช าระเตม็จ านวนเท่านัน้
และกรณีโอนเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอทีท่ ารายการใหเ้หน็เลขทีบ่ญัชทีีท่ าการโอนเขา้ 
ยอดเงนิทีท่ าการโอนเขา้ วนัเวลาทีท่ ารายการ หมายเลขอ้างองิ และโลโก้ธนาคารทีใ่ชบ้รกิารใหช้ดัเจนทางฝ่าย
การเงนิไมร่บัหลกัฐานการโอนเงนิทีเ่ป็นอเีมลตอบรบัอตัโนมตัจิากทางธนาคาร) 
 5. ส่งแนบหลกัฐานการช าระเงนิทีห่น้าเวบ็ไซต์ 
 6. เสรจ็สิน้การสมคัร ม ีE-mail แจง้การสมคัรเสรจ็สมบรูณ์ 
 
8.  คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
  ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 1  ไมต่อ้งมีพืน้ฐาน 
  ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 2  ผูส้มคัรตอ้งมีความรูภ้าษาฝรั่งเศสระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 4 หรือไดร้บั
อนญุาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
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9. ค่าธรรมเนียมการอบรม 
                 คา่ธรรมเนียมในการอบรม ราคา 4,500 บาท  (รวมหนงัสือ) 

     คา่ธรรมเนียมในการอบรม ราคา 4,000 บาท  (ไมร่วมหนงัสือ) 
คณะอกัษรศาสตร ์จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมท่ีได้ช  าระแลว้

ไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได ้
 
10. การประเมินผล 
  แตล่ะระดบัมีการประเมินผลโดยการสอบเม่ือการอบรมเสร็จสิน้ ผูส้อบจะตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่ต  ่ากว่า 
60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนยบ์ริการวิชาการจะออกหนังสือส าคัญให้ไวเ้ป็นหลักฐาน  และขัน้พืน้ฐาน 4               
ผูท่ี้สอบผา่นจะไดร้บัหนงัสือส าคญัพรอ้มวฒุิบตัรไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 
11. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
          1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัในการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม และเป็นการเพิ่มพนู
ความรูใ้หแ้ก่บคุคลทั่วไปท่ีตอ้งการศกึษาตอ่เน่ือง 
 2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรูภ้าษาฝรั่งเศสท่ีไดร้บัจากการอบรมไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการ
ประกอบอาชีพและศกึษาขัน้สงูตอ่ไป 
 

12. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 
คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบดว้ย 

1.อาจารย ์ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ ์ ประธานกรรมการ 

2.ผูอ้  านวยการศนูยบ์รกิารวิชาการ  กรรมการ 

3.เจา้หนา้ท่ีศนูยบ์รกิารวิชาการ   กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ไมร่บัคา่ตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ 
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โครงการอบรมภาษาฝร่ังเศสส าหรับบุคคลภายนอก (ระดับพืน้ฐาน 3 และพืน้ฐาน 4)  
ต้นปี 2566 (ออนไลน)์ 

จัดโดยศูนยบ์ริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝร่ังเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก 
คณะอักษรศาสตร ์ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที ่  4 กุมภาพันธ ์– 8 เมษายน 2566 

 

 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะอ ักษรศาสตรไ์ด ต้ ระหน ักถ ึงความส าคญั ของภาษาต ่างประ เทศอื ่นๆ  นอกจาก
ภาษาอังกฤษ ท่ีใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การ
อตุสาหกรรม และการท่องเท่ียว ฯลฯ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งท่ีใชก้ันอย่างกวา้งขวางในวงการดงักล่าว 
คณะอักษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในฐานะเป็นผู้น  าในเรื่องการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศส           
จงึควรตอบสนองความตอ้งการของสงัคมในเรื่องนี ้
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือใหค้วามรูภ้าษาฝรั่งเศสแก่ผูเ้ริ่มเรียน และผูท่ี้มีพืน้ฐานเบือ้งตน้มาแลว้ เพ่ือน าไปใชใ้นการ  
ประกอบอาชีพหรือเพ่ือพฒันาการปฏิบตังิานในส่วนของตน 
 
3. หัวข้อการอบรม 

ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 3  ไวยากรณเ์บือ้งตน้ ศพัท ์ส านวน ท่ีใชใ้นชีวิตประจ าวนั การอา่นออก
เสียง การสนทนา และการเขียนระดบัเบือ้งตน้ 

ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 4  ไวยากรณ ์ศพัท ์ส านวน การอา่นออกเสียง การสนทนา และการเขียน
ในระดบัท่ีสงูขึน้  

 
4.  วิธีจัดการอบรม  

การอบรมประกอบดว้ยภาคทฤษฎี ไดแ้ก่ ไวยากรณ์เบื ้องตน้ ศัพท ์ส านวน และภาคปฏิบัติซึ่ง 
ไดแ้ก่ การฝึกฟัง การฝึกสนทนาและฝึกเขียน โดยอาศยัสิ่งท่ีเรียนจากภาคทฤษฎี  
 
5.  ระยะเวลาในการอบรม 

      ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 3   ทกุวนัเสาร ์ เวลา   09.00 – 12.00 น. 
 ระหวา่งวนัท่ี   4 กมุภาพนัธ ์– 8 เมษายน 2566  รวม 30 ชั่วโมง  

ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 4   ทกุวนัเสาร ์ เวลา  13.00 – 16.00  น. 
 ระหวา่งวนัท่ี   4 กมุภาพนัธ ์ - 8 เมษายน 2566 รวม 30 ชั่วโมง  
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6. ก าหนดการรับสมัคร 
 ตัง้แตว่นันี ้– 4 มกราคม 2566 

 ตดิตอ่สอบถามรายละเอียดไดท่ี้ ศนูยบ์รกิารวิชาการ คณะอกัษรศาสตร ์ตามชอ่งทางดงันี ้
1. เว็บไซต ์www.AksornChula.com 
2. email : aksornchula@chula.ac.th 
3. หมายเลขโทรศพัท ์ 02-2184534 - 36 

 

7.   วิธีการสมคัร   
 สมคัรออนไลน์ผ่านทางหน้าเวบ็ไซต ์www.Aksornchula.com 
 1. สมคัรลงชื่อเขา้ใชบ้รกิาร (กรณสีมาชกิใหม)่ 
 2. ล๊อกอนิเขา้ระบบ 
 3. เลอืกคอรส์เรยีนอบรมภาษา (หา้มวนัและเวลาเดยีวกนั) 
 4. ช าระเงนิค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงนิเขา้บญัชธีนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร ์บญัชอีอมทรพัย ์
ชื่อบญัช ี“คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั” เลขทีบ่ญัช ี152-4-218367 (รบัช าระเตม็จ านวนเท่านัน้
และกรณีโอนเงนิผ่านช่องทางออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอทีท่ ารายการใหเ้หน็เลขทีบ่ญัชทีีท่ าการโอนเขา้ 
ยอดเงนิทีท่ าการโอนเขา้ วนัเวลาทีท่ ารายการ หมายเลขอ้างองิ และโลโก้ธนาคารทีใ่ชบ้รกิารใหช้ดัเจนทางฝ่าย
การเงนิไมร่บัหลกัฐานการโอนเงนิทีเ่ป็นอเีมลตอบรบัอตัโนมตัจิากทางธนาคาร) 
 5. ส่งแนบหลกัฐานการช าระเงนิทีห่น้าเวบ็ไซต์ 
 6. เสรจ็สิน้การสมคัร ม ีE-mail แจง้การสมคัรเสรจ็สมบรูณ์ 
 
8.  คุณสมบัตขิองผู้เข้ารับการอบรม 
  ภาษาฝรั่งเศส ขัน้ พืน้ฐาน 3  ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสพืน้ฐาน 2  หรือได้รับ
อนญุาตจากอาจารยผ์ูส้อน 
  ภาษาฝรั่งเศส ขัน้พืน้ฐาน 4  ผูส้มคัรตอ้งผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสพืน้ฐาน 3  หรือไดร้บัอนญุาต
จากอาจารยผ์ูส้อน 
  
9. ค่าธรรมเนียมการอบรม 
                 คา่ธรรมเนียมในการอบรม ราคา 6,000 บาท  (รวมหนงัสือ)  

    คา่ธรรมเนียมในการอบรม ราคา 5,500 บาท  (ไมร่วมหนงัสือ)  
    คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมท่ีไดช้  าระ

แลว้ไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได ้
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10. การประเมินผล 
  แตล่ะระดบัมีการประเมินผลโดยการสอบเม่ือการอบรมเสร็จสิน้ ผูส้อบจะตอ้งไดค้ะแนนรวมไม่ต  ่ากว่า 
60% จึงจะถือว่าสอบผ่าน ศูนยบ์ริการวิชาการจะออกหนังสือส าคัญให้ไวเ้ป็นหลักฐาน  และขัน้พืน้ฐาน 4               
ผูท่ี้สอบผา่นจะไดร้บัหนงัสือส าคญัพรอ้มวฒุิบตัรไวเ้ป็นหลกัฐาน 
 

11. ประโยชนท์ีค่าดว่าจะได้รับ 
          1. ตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลยัในการใหบ้ริการทางวิชาการแก่สงัคม และเป็นการเพิ่มพนู
ความรูใ้หแ้ก่บคุคลทั่วไปท่ีตอ้งการศกึษาตอ่เน่ือง 
 2. ผูเ้ขา้อบรมสามารถน าความรูภ้าษาฝรั่งเศสท่ีไดร้บัจากการอบรมไปใชใ้หเ้ป็นประโยชนใ์นการ
ประกอบอาชีพและศกึษาขัน้สงูตอ่ไป 
 
12. หน่วยงานทีรั่บผิดชอบ 

คณะอกัษรศาสตร ์ จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั โดยมีคณะกรรมการด าเนินโครงการประกอบดว้ย 

1.อาจารย ์ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ ์ ประธานกรรมการ 

2.ผูอ้  านวยการศนูยบ์รกิารวิชาการ  กรรมการ 

3.เจา้หนา้ท่ีศนูยบ์รกิารวิชาการ   กรรมการและเลขานกุาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
  เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ไมร่บัคา่ตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ 
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โครงการอบรมไวยากรณแ์ละค าศัพทภ์าษาฝร่ังเศสระดับกลาง (A2-B1) (ออนไลน)์ 
จัดโดยศูนย์บริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที ่ 4 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2566 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 
 คณะอักษรศาสตร์ได้ตระหนักถึงความส าคัญของภาษาต่างประเทศอ่ืนๆ นอกจากภาษาอังกฤษ ที่
ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในภาครัฐบาลและภาคเอกชน เช่น ด้านธุรกิจ การค้า การอุตสาหกรรม และการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ ภาษาฝรั่งเศสเป็นภาษาหนึ่งที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในวงการดังกล่าว จึงเห็นสมควรจัดอบรมเพ่ือ
เป็นบริการวิชาการแก่สังคม 
 
2. วัตถุประสงค ์

เพ่ือให้ความรูด้้านไวยากรณ์และค าศัพท์ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง (A2-B1) แก่ผู้ท่ีสนใจและมี

ความรูร้ะดบัพืน้ฐานมาแลว้ เพ่ือน าความรูไ้ปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนั หรือน าไปใชใ้นการประกอบอาชีพและ

พฒันาการปฏิบตังิานในสว่นของตน 

 
3. หัวข้อการอบรม 

ไวยากรณภ์าษาฝรั่งเศสระดบักลางตามมาตรฐานยุโรป (A2-B1) : กาล คุณศพัทแ์ละสรรพ

นาม และส านวนบอกสถานการณ ์ 

ค าศพัทภ์าษาฝรั่งเศสระดบักลางตามมาตรฐานยุโรป (A2-B1) : กิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม การคา้ขาย  การคมนาคมขนส่งและการเดินทาง การท่องเท่ียว เทคโนโลยี 

ศิลปะและวัฒนธรรม  

 
4.  วิธีจัดการอบรม  

การอบรมประกอบด้วยภาคทฤษฎี  ได้แก่  ความรู้ทางไวยากรณ์และค าศัพท์ส  านวนใน

ชีวิตประจ าวนั และภาคปฏิบตัิ ไดแ้ก่ การฝึกอ่านเพ่ือวิเคราะหบ์ทสนทนาและตวับท การฝึกแต่งประโยค

โดยประยกุตค์วามรูจ้ากภาคทฤษฎี  
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5.  ระยะเวลาในการอบรม 
     ไวยากรณ์และค าศัพท์ฝรั่งเศสระดับกลาง (A2-B1)   

ทุกวันเสาร์  เวลา   13.00 – 16.00 น. 
 ระหว่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 8 เมษายน 2566 รวม 30 ชั่วโมง  
 

6. ก าหนดการรับสมัคร 
 ตั้งแตว่ันนี้ -  4 มกราคม 2566 

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ ตามช่องทางดังนี้ 
1. เว็บไซต์ www.AksornChula.com 
2. email : aksornchula@chula.ac.th 
3. หมายเลขโทรศัพท์  02-2184534-36 

 
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 

ไวยากรณ์และค าศัพท์ฝรั่งเศสระดับกลาง (A2-B1)   ผู้สมัครต้องผ่านการอบรมภาษาฝรั่งเศสขั้น

พืน้ฐาน 4 หรือมีความรูภ้าษาฝรั่งเศสระดบัพืน้ฐาน (ระดบั A2 หรือเทียบเท่าระดบัมธัยมศกึษาปีท่ี 6) หรือไดร้บั

อนญุาตจากอาจารยผ์ูส้อน  

  
9. ค่าธรรมเนียมการอบรม 
                 ค่าธรรมเนียมในการอบรม ราคา 6,000 บาท  (รวมหนังสือ) คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ช าระแล้วไม่ว่ากรณีใด นอกจากจะไม่สามารถเปิดการ
อบรมได้ 
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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.อาจารย์ ดร.นาถพร กาญจนภิญโญวงศ์  ประธานกรรมการ 
2.ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  กรรมการ 
3.เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ   กรรมการและเลขานุการ 
 

                                                 
  เป็นกรรมการโดยต าแหนง่ไมร่บัคา่ตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ 

 


