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วิชาปรบัพื้นภาษาองักฤษ 
 
INT 501     ปรบัพืน้ภาษาองักฤษ ส าหรบันกัศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 1(0-2-2) 
                Fundamental English for Information Technology Students I                          S/U 
                วชิาบงัคบัก่อน ไม่ม ี
       นักศกึษาทีต่้องเรยีน INT501 วชิาปรบัพืน้ภาษาองักฤษ ส าหรบันักศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1 เป็นผู้ที่ไม่มผีลภาษาองักฤษ หรอืมผีลคะแนน TETET ต ่ากว่า 3.5 หรอืมผีลเทยีบเท่าระดบัที่ต ่ากว่า B1 
ของ CEFR  
หลักสูตรนี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาส าหรับวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมทกัษะพื้นฐานภาษาองักฤษ การพูด การฟัง การอ่าน และการเขยีนที่จ าเป็นใน
บรบิทด้านเทคโนโลย ีหลกัสูตรนี้ มุ่งเน้นด้านโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษ กลยุทธ์การใช้ค าเพื่อขยาย 
เพิม่พนูค าศพัทต์ลอดหลกัสตูร เพือ่ใหน้กัศกึษาสามารถเขา้ใจและวนิิจฉยัโครงสรา้งประโยคภาษาองักฤษและ
วเิคราะห์จุดแขง็และจุดอ่อนในการเขยีนภาษาองักฤษของตนเองได้ และยงัมุ่งเน้นการใช้ภาษาองักฤษผ่าน
ทกัษะการน าเสนองานอกีดว้ย นอกจากนี้เพือ่เสรมิการเรยีนรูใ้นชัน้เรยีน จงึไดเ้พิม่ช่องทางการเรยีนออนไลน์ 
เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของหลกัสูตร ให้มคีวามยืดหยุ่น คล่องตวัมากขึ้น โดยการใช้สื่อประสมเชิงโต้ตอบและ
เวบ็ไซตต์่างๆ มาเสรมิกจิกรรมการเรยีนการสอน 

This course aims to enhance students’  English skills for the IT profession and covers speaking, 
listening, reading, and writing necessary in technological contexts.  The syntax of English sentences 
as well as word tackling strategies to expand their vocabulary are highlighted throughout the course 
to enable students to understand and identify English sentence structure and to analyze their own 
strengths and weaknesses in writing. The course also focusses on presentation skills. In addition, to 
supplement their class- based learning, lessons online are part of the course to provide greater 
flexibility by incorporating all available learning tools, such as interactive media and websites in and 
around the lessons. 
Course Learning Outcomes 

• Read and scan through a variety of texts such as reports, and articles relating to their field of 
study to obtain and summarize information. 

• Expand their vocabulary to incorporate a wide range of vocabulary connected to their field. 
• Expand their vocabulary to incorporate a wide range of vocabulary connected to their field. 
• Able to quickly identify and analyze English sentence structure in technological texts through 

reading and writing. 
• Able to give detailed descriptions and presentations on topics related to their field of study. 
• Able to exchange ideas in a class discussion. 



 
INT 502    ปรบัพืน้ภาษาองักฤษ ส าหรบันกัศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 2 2(1-2-5) 
               Fundamental English for Information Technology Students II                           S/U 
      วชิาบงัคบัก่อน INT501 วชิาปรบัพืน้ภาษาองักฤษ ส าหรบันกัศกึษาเทคโนโลยสีารสนเทศ 1 หรอื
มผีลคะแนน TETET 3.5 – 4.0 หรอืมผีลเทยีบเท่าระดบั B1 ของ CEFR  

รายวิชานี้มีว ัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการน าเสนอและทักษะการเขียนด้านเทคนิคส าหรับวิชาชีพด้าน
เทคโนโลยสีารสนเทศ โดยมุ่งเน้นการทบทวนและต่อยอดไวยากรณ์ภาษาองักฤษ เพื่อใหน้ักศกึษาสามารถ
เขยีนงานทางวชิาการในรูปแบบต่างๆ ไดช้ดัเจน และมโีครงสรา้งแบบแผนการเขยีนรายงานเชงิเทคนิค อาทิ
เช่น การศกึษาความเป็นไปได้ (Feasibility Report) รายงานขอ้เสนอโครงงาน (Proposal Report) รวมถงึ
บทคดัย่อดา้นเทคนิคทีเ่กี่ยวขอ้งกบัสาขาวชิาทีเ่รยีนไดเ้ป็นอย่างด ีการพฒันาต่อยอดทกัษะการน าเสนอทาง
วชิาการถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนอย่างสม ่าเสมอ เพื่อให้มัน่ใจได้ว่านักศึกษาสามารถน าเสนองานที่
พฒันาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยใช้ภาษาองักฤษได้อย่างมปีระสทิธภิาพในหวัขอ้ทางเทคนิคอย่างกว้างขวาง 
การเรยีนการสอนแบบออนไลน์เป็นช่องทางเสรมิของวชิาเพือ่เพิม่ช่องทางการเรยีนมากขึน้ 

The emphasize of this course is on the development of technical presentations and writing skills for 
IT profession. The syntax of English sentences is reviewed to enable students to write clear and well-
structured texts relating to their field of study and to write different types of technical reports, e. g. 
feasibility and proposal reports as well as technical abstracts. Presentation skills will be an on-going 
part of the course to ensure students can deliver a systematically developed presentation and to use 
English effectively for a wide range of technical topics. Lessons will also be delivered online as a part 
of the course to provide greater flexibilit 

Course Learning Outcomes 

• Able to participate effectively in technical discussions. 
• Able to identify technical reports on a wide range of topics.  
• Able to give a clear, prepared presentation and answer a series of follow-up questions. 
• Able to write well-structured texts and different types of technical reports and abstracts.  
• Able to exchange and expand their points of view in a class discussion. 


