
โครงการอบรม “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” ปลายปี 2565 (ออนไลน์) 
(Learning English through Science Fiction) 

จัดโดย ภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2565 

 
 
1. หลักการและเหตุผล 

ภาษาอังกฤษมีความส าคัญอย่างยิ่งในโลกยุคดิจิทัล ความรู้และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในปัจจุบัน  นอกจาก
จะเอ้ือประโยชน์ต่อการเรียนและการท างานแล้ว ยังเปรียบเสมือนหน้าต่างให้เห็นและเข้าใจโลกยุคใหม่ไร้พรมแดนนี้
ด้วย  

การเรียนภาษาอังกฤษผ่านวรรณกรรมเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยเสริมการเรียน ทั้งนี้มิใช่เป็นเพียงการให้เครื่องมือสื่อสาร 
แต่ยังช่วยเพ่ิมศักยภาพในการเป็นพลเมืองโลกด้วย นิยายวิทยาศาสตร์ อาทิ Twilight Zone, The Outer Limits 
และ Black Mirror’s “Nosedive” มีเนื้อหาที่สนุกสนาน  น่าติดตาม ทันสมัย สร้างสรรค์ ให้ความรู้ เกี่ยวกับ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและเชื่อมโยงกับประเด็นทางสังคม เช่น ชนกลุ่มน้อย เป็นต้น นิยายวิทยาศาสตร์จึง เป็นตัว
บทที่ดีท่ีทั้งด้านเนื้อหาและภาษา 

ภาควิชาภาษาอังกฤษจึงเห็นสมควรที่จะจัดโครงการอบรม “เรียนอังกฤษผ่านนิยายวิทยาศาสตร์ (ระดับสูง)” 
แก่ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับสูง (*ผู้ที่ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน TOEFL ใน
ระดับสูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า) เพ่ือเป็นการให้บริการและสนับสนุนปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นแหล่งพ่ึง
พึงทางวิชาการแก่ชุมชน  

*หมายเหตุ  หากผู้สนใจเรียนไม่เคยสอบวัดผลดังกล่าวแต่มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงหรือใกล้เคียงก าหนด 
สามารถติดต่อสอบถามผู้สอนโดยตรงได้ทาง ajarnjennychula@gmail.com ว่าลงทะเบียนได้หรือไม่ 

 
2. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถและความคล่องแคล่วในการพูดและฟังภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือพัฒนาความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์และไวยากรณ์ที่เหมาะสมกับภาษาอังกฤษที่ใช้ในตัวบทพูดและเขียน 

3. เพ่ือพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการอ่านภาษาอังกฤษระดับสูง 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการเขียน 

 
3. หัวข้อการอบรม 

1. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษผ่าน นิยายและเรื่องสั้นของนักเขียนที่คัดสรร เช่น Isaac 
Asimov, Ray Bradbury และ Octavia Butler 

2. ฝึกทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษผ่านละครทีวีที่มาจากนิยายวิทยาศาสตร์ เช่น Twilight 
Zone, The Outer Limits, และ Black Mirror’s “Nosedive” (S3 E1).  
*ในการเข้าเรียน ผู้สอนขอให้ผู้เรียนท าการบ้านก่อนเข้าเรียนทุกครั้งโดยการดูภาพยนตร์หรืออ่านนิยายที่
ก าหนด ก่อนเรียน โดยงานที่ได้รับแต่ละครั้งจะใช้เวลาเตรียมตัวด้วยตนเองประมาณ 1 
ชั่วโมง ผู้สอนไม่แนะน าผู้เรียนที่อาจจะไม่มีเวลาเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนลงทะเบียนในวิชานี้ เนื่องจากการ
เรียนการสอนเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และอภิปรายถึงสิ่งที่ได้ดูหรืออ่านด้วยตนเองตามที่ได้รับ
มอบหมายก่อนเข้าเรียน 
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4. วิธีจัดการอบรม 

จัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม กลุ่มละประมาณ 25 คน ในห้องเรียนจะมีกิจกรรมที่หลากหลายและสนุกสนาน 
เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งเป็นกลุ่ม เป็นคู่ รายบุคคล เช่น การอ่านนิยาย/ เรื่องสั้น ดูละคร/   
ซีรีส์ แล้วอภิปรายหรือท ากิจกรรมต่างๆ  

 
5. ระยะเวลาการอบรม 

ทุกวันจันทร์ และพุธ เวลา 18.00 – 20.00 น.  รวม 30  ชั่วโมง 

ระหว่างวันที่ 26 กันยายน - 14 พฤศจิกายน 2565 
 

6. ก าหนดการรับสมัคร 

 ระหว่างวันนี้ - 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 

 

7. วิธีการสมัคร   
สมัครออนไลน์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ www.Aksornchula.com 

 1. สมัครลงชื่อเข้าใช้บริการ (กรณีสมาชิกใหม่) 
 2. ล๊อกอินเข้าระบบ 
 3. เลือกคอร์สเรียนอบรมภาษา (ห้ามวันและเวลาเดียวกัน) 
 4. ช าระเงินค่าอบรม โดย โอน/ฝาก เงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ สาขาสยามสแควร์ บัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี “คณะ
อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เลขที่บัญชี 152-4-218367 (รับช าระเต็มจ านวนเท่านั้นและกรณีโอนเงินผ่านช่องทาง
ออนไลน์ รบกวน capture หน้าจอที่ท ารายการให้เห็นเลขที่บัญชีที่ท าการโอนเข้า ยอดเงินที่ท าการโอนเข้า วันเวลาที่ท ารายการ 
หมายเลขอ้างอิง และโลโก้ธนาคารที่ใช้บริการให้ชัดเจนทางฝ่ายการเงินไม่รับหลักฐานการโอนเงินที่เป็นอีเมลตอบรับอัตโนมัติ
จากทางธนาคาร) 
 5. ส่งแนบหลักฐานการช าระเงินที่หน้าเว็บไซต์ 
 6. เสร็จสิ้นการสมัคร มี E-mail แจ้งการสมัครเสร็จสมบูรณ์ 

 
8. สถานที่อบรม 

การเรียนเป็นแบบ online 
 
9. คุณสมบัติผู้สมัคร 

ผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับกลาง คือ เป็นผู้ที่ได้คะแนน IELTS ในระดับสูงกว่า 6.0 หรือได้คะแนน 
TOEFL สูงกว่า 78 หรือเทียบเท่า และสนใจหรือชอบอ่านเรื่องแต่ง หากผู้สนใจเรียนไม่เคยสอบวัดผลดังกล่าวแต่มี
ทักษะภาษาอังกฤษในระดับสูงหรือใกล้เคียงก าหนด สามารถติดต่อสอบถามผู้สอนโดยตรงได้ทาง 
ajarnjennychula@gmail.com ว่าลงทะเบียนได้หรือไม่ 
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10. ค่าธรรมเนียมการอบรม 

 ค่าธรรมเนียมการอบรมและค่าเอกสาร คนละ 3,800 บาท  
 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการอบรมที่ได้ช าระแล้วไม่ว่ากรณีใด 
นอกจากจะไม่สามารถเปิดการอบรมได้ 
 
11. การประเมินผล 

จะประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการจัดด าเนินการโดยให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกแบบประเมิน
เมื่อเสร็จสิ้นการอบรม 

คณะอักษรศาสตร์จะออกวุฒิบัตรให้เป็นหลักฐานว่าได้ผ่านการอบรมเฉพาะผู้ที่รับการอบรมไม่น้อยกว่า 80% 
ของเวลาการอบรม  

 
12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

ผู้ผ่านการอบรมจะมีทักษะและความมั่นใจในการฟัง พูด อ่านและเขียนภาษาอังกฤษในระดับสูง  
  
13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีคณะกรรมการด าเนินการอบรมดังนี้ 
1.  หัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษ   ประธานกรรมการ 
2.  รองศาสตราจารย์ ดร.รักสงบ  วิจิตรโสภณ กรรมการ 
3.  ผู้อ านวยการศูนย์บริการวิชาการ  กรรมการ 
4.  นางภัคภร  พตด้วง    กรรมการและเลขานุการ 
 
 

                                                           
 เป็นกรรมการโดยต าแหน่ง  ไมร่บัเงินค่าตอบแทนกรรมการเฉพาะกิจ 


