หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
และ
หลักสู ตรวิชาโท
สาขาวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป ภาษาอังกฤษเฉพาะด้ าน วรรณคดีองั กฤษ และภาษาศาสตร์
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
------------------------------------------------1. หลักการ เหตุผลและวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตรปรับปรุง
1.1 หลักการและเหตุผลในการปรับปรุ งหลักสู ตร
ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อสําคัญในการศึกษาวิทยาการแขนงต่างๆ ในการวิจยั ในการสื่ อสารและ
พัฒนาทางเทคโนโลยี การท่องเที่ยว การค้า และการประกอบอาชีพหลากหลายสาขาทัว่ โลก ดังนั้น
ภาควิชาฯ จึงได้พิจารณาปรับปรุ งหลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความ
ทันสมัยและสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความต้องการของสังคมและ
ความเจริ ญ ก้า วหน้า ทางวิ ช าการ และเพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ ความสามารถเพิ่ ม ทัก ษะใน
สาขาวิชาภาษาอัง กฤษ จนสามารถเรี ยนรู้ เข้าใจศิล ปวัฒนธรรม และสังคมในโลกปั จจุบ นั และ
สามารถประกอบอาชี พได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ อันจะก่อประโยชน์ให้กบั ตนเอง ครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ
1.2. ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
1.2.1 ปรัชญา
หลักสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่ งเสริ มให้นกั ศึ กษามีความรู ้
และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อประกอบอาชี พและเป็ นสื่ อในการเรี ยนรู้และถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในวิทยาการ ศิลป วัฒนธรรม และสังคมในโลกปั จจุบนั
1.2.2 วัตถุประสงค์
1.2.2.1 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้และความเข้าใจเรื่ องของมนุ ษยศาสตร์ และโลกใน
ระดับความรู ้ทวั่ ไปจากศาสตร์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวติ ในสังคมปั จจุบนั
1.2.2.2 เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู ้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อใน
การเรี ย นรู ้ ว รรณคดี อ ัง กฤษ วรรณคดี อ เมริ ก ัน (รวมทั้ง วรรณคดี อื่ น ๆ ที่ เขี ย นหรื อแปลเป็ น
ภาษาอังกฤษ) และภาษาศาสตร์
1.2.2.3 เพื่ อเตรี ย มนัก ศึ ก ษาให้มี ค วามรู้ และทัก ษะภาษาอัง กฤษเพีย งพอสํา หรั บ
การศึกษาในระดับสู งต่อไป
1.2.2 4 เพื่ อ ผลิ ต บัณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู้ แ ละทัก ษะในการใช้ภ าษาอัง กฤษได้อ ย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพส่ วนตัวและในภาครัฐและเอกชนได้
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2. หลักสู ตรวิชาเอกภาษาอังกฤษ
2.1 จํานวนหน่วยกิตวิชาเอกภาษาอังกฤษ
63 หน่วยกิต
2.2 โครงสร้างหลักสู ตรวิชาเอกภาษาอังกฤษเป็ นดังนี้
2.2.1 วิชาเอกบังคับ
30 หน่วยกิต
2.2.2 วิชาเอกเลือก
33 หน่วยกิต
2.3 รายวิชา
2.3.1 วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3
**EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
3
**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
3
**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
3
**EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
3
**EN 291 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
3
**EN 305 การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
3
**EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
3
**EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ
3
**LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3
2.3.2 วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต
นักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษทุกคนต้องเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ จํานวน 33
หน่วยกิต แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 ไม่นอ้ ยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเน้นหนัก
ในหมวดใดหมวดหนึ่งตามเกณฑ์ต่อไปนี้
2.3.2.1 วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไป 33 หน่วยกิต
1) ให้นักศึกษาเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ ที่เปิ ดสอนในภาควิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวิชาต่อไปนี้
หน่วยกิต
**LI 210 ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
3
**LI 212 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
3
**LI 311 สัทวิทยา 1
3
**LI 312 วากยสัมพันธ์ศึกษา
3
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
**LI 390 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย 3
**LI 499 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่านภาษาอังกฤษ 3
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2) เลื อ กเรี ยนวิ ช าในหมวดวิ ช าวรรณคดี ที่ เ ปิ ดสอนในภาควิ ช า
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต
3) เลื อ กเรี ยนวิ ช าเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่ งที่ เ ปิ ดสอนในภาควิ ช า
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ดงั ต่อไปนี้ คือ หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
เฉพาะด้าน หมวดวิชาวรรณคดี และหมวดวิชาภาษาศาสตร์ จํานวน 21 หน่วยกิต หรื อ
4) เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
เฉพาะด้าน หมวดวิชาวรรณคดี หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกันจํานวน 21 หน่วยกิต กระบวนวิชา
ในข้อ (2) (3) (4) ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300-499
หมายเหตุ นักศึกษาวิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไปต้องเรี ยนวิชาในข้อ (1)
กับข้อ (2) และเลือกเรี ยนวิชาในข้อ (3) หรื อ ข้อ (4)
2.3.2.2 วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
3
เลือก 1
กระบวนวิชา
**EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
3
**EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
**EN 324 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
3
**EN 325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
3
เลือก 1
**EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุ รกิจ
3
กระบวนวิชา
**EN 327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
3
**EN 328 ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
3
**EN 329 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
3
**EN 421 ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
3
2) วิชาเลือก 21 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้านในระดับ 300-499
2.3.2.3 วิชาเอกเลือกวรรณคดี 33 หน่วยกิต
1) เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษ
และภาษาศาสตร์ จาํ นวน 24 หน่วยกิต
2) เลื อ กเรี ย นวิ ช าในหมวดอื่ น หรื อ หมวดวิ ช าวรรณคดี ที่ เ ปิ ดสอนใน
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จาํ นวน 9 หน่ วยกิต แต่ท้ งั นี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ
300-499
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2.3.2.4 วิชาเอกเลือกภาษาศาสตร์ 33 หน่วยกิต
1) วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**LI 210 ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
3
**LI 211 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์ และสัทวิทยา
3
**LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
2) เลื อกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป และภาษาศาสตร์
ประยุกต์ รวม 21 หน่วยกิต ทั้งนี้ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 ไม่นอ้ ยกว่า 12 หน่วยกิต
2.4 แผนการศึกษา
**HI 101
**HI 102
* IS 101
PY 103
RU 100
SO 103
TH 101
**EN 101

**EN 201
**EN 203
**EN 204
**EN 205
**EN 230
……

ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2
อารยธรรมตะวันตก
AR 103 ศิลปวิจกั ษณ์
เลือกเรี ยน 1 วิชา
เลือกเรี ยน
อารยธรรมตะวันออก
MU 103 ดนตรี วจิ กั ษณ์
1 วิชา
สารสนเทศและเทคโนโลยี
EC 103 เศรษฐศาสตร์ทว่ั ไป
เพื่อการค้นคว้า
LW 104 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
เลือกเรี ยน 1 วิชา
ปรัชญาเบื้องต้น
กฎหมายทัว่ ไป
ความรู ้คู่คุณธรรม
PC 103 จิตวิทยาทัว่ ไป
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น
PS 103 รัฐศาสตร์ทว่ั ไป
ลักษณะและการใช้ภาษาไทย
**HI 121 พื้นฐานวัฒนธรรมไทย
ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและ
TH 102 ความรู ้ทว่ั ไปทางวรรณคดีไทย
ศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
GS/SS พลศึกษา
รวม 17 หน่วยกิต
…...
คณิ ตศาสตร์/วิทยาศาสตร์
**EN 102 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
รวม 19 หน่วยกิต
ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1
การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่
กําหนดให้
ก า ร เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค แ ล ะ อ นุ เ ฉ ท
ภาษาอังกฤษสั้นๆ
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษ
และวรรณคดีอเมริ กนั
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม 18 หน่วยกิต

**EN 202
**EN 206
**EN 291
**LI 200
……
……

ปี ที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2
การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
วิชาเอกเลือก 1 กระบวนวิชา
วิชาโท 1 กระบวนวิชา
รวม 18 หน่วยกิต
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ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 1
ปี ที่ 3 ภาคการศึกษาที่ 2
**EN305 การเขี ยนความเ รี ยงและย่ อ ความ **EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
ภาษาอังกฤษ
…… วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
…… วิชาเอกเลือก 3 กระบวนวิชา
……. วิชาโท 2 กระบวนวิชา
…… วิชาโท 2 กระบวนวิชา
รวม 18 หน่วยกิต
รวม 18 หน่วยกิต
ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1
**EN 405 การเขี ย นบทแสดงความ เห็ นแล ะ
จดหมายภาษาอังกฤษ
…… วิชาเอกเลือก 4 กระบวนวิชา
…… วิชาโท 2 กระบวนวิชา
รวม 21 หน่วยกิต

ปี ที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2
…… วิชาเลือกเสรี 5 กระบวนวิชา หรื อ
RU 300 การฝึ กอาชีพ
รวม 15 หน่วยกิต

3. หลักสู ตรวิชาโทภาษาอังกฤษ
3.1 จํานวนหน่วยกิตวิชาโทภาษาอังกฤษ
24 หน่วยกิต
3.2 โครงสร้างหลักสู ตร
3.2.1 วิชาโทบังคับ
12 หน่วยกิต
3.2.2 วิชาโทเลือก
12 หน่วยกิต
3.3 รายวิชา
3.3.1 วิชาโทภาษาอังกฤษทัว่ ไป 24 หน่วยกิต
3.3.1.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ และคณะอื่นๆ ที่เรี ยนภาษาอังกฤษต่อเนื่องกัน 4
กระบวนวิชาเป็ นวิชาศึกษาทัว่ ไปแล้ว ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งเลือก EN 201
และ EN 202
หน่วยกิต
**EN 201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
3
**EN 202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
3
**EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
3
**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
3
**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษชนิดต่างๆ
3
**EN 305 การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
3
**EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
3
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**EN
**EN
**EN
**LI

204
309
230
200

การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้ เลือก 1 กระบวนวิชา
3 หน่วยกิต
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั เลือก 1 กระบวนวิชา
3 หน่วยกิต
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

3.3.1.2 วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึกษาเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
และหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน ยกเว้น EN 101, EN 102, EN 201 และEN 202 โดยเลือก
เรี ยนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรื อสองหมวดรวมกันก็ได้แต่ท้ งั นี้ เมื่อนับรวมกับกระบวนวิชา
ในวิชาโทบังคับแล้ว ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
3.3.2 วิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 24 หน่วยกิต
3.3.2.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
แบ่งเป็ น 3 แผน โดยนักศึกษาสามารถเลือกได้แผนเดียว
1) ภาษาอังกฤษธุ รกิจ
หน่วยกิต
**EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
3
**EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
3
**EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุ รกิจ
3
*EN 411 การสัมภาษณ์งานภาษาอังกฤษ
3
2) ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
หน่วยกิต
**EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
3
**EN 410 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2
3
*EN 427 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว
3
**EN 428 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยว
เพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
3
3) ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล
หน่วยกิต
**EN 322 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
3
**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก 3
**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
3
เลือก 1 กระบวนวิชา
**EN 425 การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ 3 หน่วยกิต
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3.3.2.2 วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
ด้านอีก 4 กระบวนวิชา แต่ตอ้ งไม่ซ้ าํ กับกระบวนวิชาโทบังคับตามแผนที่เลือกเรี ยนไปแล้ว
3.3.3 วิชาโทวรรณคดีองั กฤษ 24 หน่วยกิต
3.3.3.1 วิชาโทบังคับ 3 หน่วยกิต
**EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและ เลือก 1 กระบวนวิชา
3 หน่วยกิต
วรรณคดีอเมริ กนั
**EN 291 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
3.3.3.2 วิชาโทเลือก 21 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาวรรณคดีอีก 7 กระบวนวิชา แต่
ทั้งนี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 ไม่นอ้ ยกว่า 15 หน่วยกิต
3.3.4 วิชาโทภาษาศาสตร์ 24 หน่วยกิต
3.3.4.1 วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
หน่วยกิต
**LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
3
**LI 211 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์ และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ 3
**LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
3
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
3
3.3.4.2 วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึ กษาเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป
และภาษาศาสตร์ ประยุกต์ แต่ท้ งั นี้ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต
4. กระบวนวิชาภาษาอังกฤษทีภ่ าควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ เปิ ดสอน
4.1 หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
**EN 101 ประโยคภาษาอังกฤษพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
**EN 102 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
**EN 201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
**EN 202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
**EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
**EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะที่กาํ หนดให้
**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
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**EN 303
**EN 304
**EN 305
**EN 306
**EN 307
**EN 309
**EN 405
**EN 406
**EN 407

การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
การอภิปรายและการกล่าวสุ นทรพจน์ภาษาอังกฤษ
การเขียนความเรี ยงและย่อความภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ ง
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาอังกฤษ
การเขียนความเรี ยงและบทวิจารณ์ภาษาอังกฤษ
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2

4.2 หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
* EN 315 ภาษาอังกฤษสําหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุ ข
**EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
**EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
**EN 322 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
**EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
**EN 324 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
**EN 325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
**EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
**EN 327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
**EN 328 ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
**EN 329 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
**EN 410 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2
*EN 411 ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
**EN 420 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
**EN 421 ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
**EN 422 การเขียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น
**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษสําหรับเด็ก
**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
**EN 425 การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยายภาษาอังกฤษ
**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ
* EN 427 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ งเสริ มการท่องเที่ยว

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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หน่วยกิต
**EN 428 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเที่ยวเพื่อศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
3
**EN 429 ภาษาอังกฤษระดับสู งในสาขาวิทยาศาสตร์
3
4.3 หมวดวิชาวรรณคดี
4.3.1 หมวดวรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั โดยแบ่งตามประเภท
**EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
**EN 250 ร้อยแก้วอังกฤษและอเมริ กนั ประเภทพรรณนาและบรรยาย
**EN 352 กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
**EN 355 เรื่ องสั้นอังกฤษและอเมริ กนั
(EN253)
**EN 357 นวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั
**EN 358 ละครอังกฤษและอเมริ กนั
(EN256)
4.3.2 หมวดวรรณคดีองั กฤษ
**EN 330 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและสมัยกลาง
**EN 331 วรรณคดีสมัยอลิซาบีธนั
**EN 338 วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17
**EN 339 วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18
**EN 341 วรรณคดีองั กฤษสมัยโรแมนติก
**EN 342 วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและสมัยเอ็ดเวอร์เดียน
**EN 441 นักประพันธ์สตรี องั กฤษ
(EN361)
**EN 442 วรรณคดีองั กฤษสมัยใหม่
(EN445)
*EN 443 วรรณคดีองั กฤษร่ วมสมัย
*EN 444 บทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
4.3.3 หมวดวรรณคดีอเมริ กนั
**EN 370 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยอาณานิคมและสมัยก่อสร้างประเทศ
**EN 371 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติก
**EN 372 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม
*EN 470 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยใหม่

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
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**EN 473 วรรณคดีอเมริ กนั ร่ วมสมัย
(EN373)
**EN 477 วรรณกรรมอเมริ กนั ยอดนิยม
**EN 478 นักประพันธ์สตรี อเมริ กนั
**EN 480 นิทานพื้นบ้านอเมริ กนั
**EN 481 วรรณกรรมของนักประพันธ์แอฟริ กนั -อเมริ กนั
**EN 482 วรรณกรรมอเมริ กนั ภาคใต้
4.3.4 หมวดวรรณคดีโลก
**EN 291 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
**EN 391 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
**EN 392 วรรณคดียโุ รป
**EN 394 วรรณกรรมของนักเขียนเอเชีย
**EN 395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล
**EN 491 วรรณคดีวจิ ารณ์
**EN 492 วรรณกรรมวิจารณ์สังคม
**EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก
**EN 494 วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา
4.4 หมวดวิชาภาษาศาสตร์
4.4.1 หมวดภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป
**LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
**LI 210 ภาษาศาสตร์ เบื้องต้น
**LI 211 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์ และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
**LI 212 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
**LI 310 สัทศาสตร์ ทวั่ ไป
**LI 311 สัทวิทยา 1
**LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
**LI 315 ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
**LI 316 ไวยากรณ์องั กฤษแบบปริ วรรตเบื้องต้น
**LI 411 ประวัติภาษาศาสตร์
**LI 412 สัทวิทยา 2

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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ภาษาศาสตร์ ภาคประวัติเบื้องต้น
ประวัติภาษาอังกฤษ
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวยากรณ์องั กฤษแบบปริ วรรต
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ในปั จจุบนั
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับภาษาและพฤติกรรม

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

**LI
**LI
**LI
**LI
**LI

413
414
417
418
419

4.4.2
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI
**LI

หมวดภาษาศาสตร์ ประยุกต์
หน่วยกิต
380 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ ประยุกต์
3
384 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ สังคม
3
385 วาทกรรมวิเคราะห์และกลวิธีการใช้ภาษา
3
386 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 1
3
387 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ จิตวิทยา
3
388 ภาษาศาสตร์ ประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษา
3
389 ภาษาสัมพันธ์ศึกษา
3
390 การวิเคราะห์เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
3
391 ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด
3
392 ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 1
3
394 ภาษาศาสตร์ สาํ หรับผูเ้ รี ยนวรรณคดี
3
395 ภาษาศาสตร์ และการอ่านภาษาอังกฤษ 1
3
397 ภาษาศาสตร์ และการเขียนภาษาอังกฤษ 1
3
398 ปั ญหาการใช้คาํ และรู ปแบบประโยคภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไทย 3
482 ภาษาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 2
3
485 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการใช้ภาษาอังกฤษ
3
486 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 2
3
487 ภาษาศาสตร์ และการเรี ยนรู ้ภาษา
3
494 ภาษาศาสตร์ และการทดสอบทางภาษา
3
495 ภาษาศาสตร์ และการอ่านภาษาอังกฤษ 2
3
497 ภาษาศาสตร์ และการเขียนภาษาอังกฤษ 2
3
499 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่านภาษาอังกฤษ
3
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เปรียบเทียบข้ อแตกต่ างระหว่ างหลักสู ตร พ.ศ. 2531 กับหลักสู ตรฉบับปรับปรุ ง พ.ศ. 2551
ความแตกต่างในหมวดวิชาเอก
หลักสู ตรฉบับปี การศึกษา 2531
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 57 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาเอกบังคับ 27 หน่วยกิต
EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
EN 204 การสนทนาในลักษณะที่กาํ หนดให้
EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ
EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ
EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษ
และวรรณคดีอเมริ กนั
EN 305 การเขียนเชิงสาธก
EN 306 การอ่านเพื่อการศึกษาข้อเท็จจริ ง
EN 405 การเขียนบทย่อความ
บทแสดงความคิดเห็นและจดหมาย
LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

วิชาเอกเลือก 30 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ จํานวน 30 หน่วยกิ ต
ในจํานวนนี้ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300-499 ไม่
น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเน้นในหมวดใดหมวดหนึ่ ง
ดังต่อไปนี้
1. วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษ 30 หน่วยกิต
1.1 เลือก 2 กระบวนวิชา (6 หน่วยกิต) จากกระบวน
วิชาต่อไปนี้
LI 210 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
LI 211 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
LI 311 สัทวิทยา 1
LI 312 วากยสัมพันธ์ศึกษา
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
LI 390 การวิเคราะห์เทียบภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทย

หลักสู ตรฉบับปรับปรุงปี การศึกษา 2551
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
**EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
**EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะ
ที่กาํ หนดให้
**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษา
อังกฤษสั้นๆ
**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
**EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดีองั กฤษ
และวรรณคดีอเมริ กนั
EN 291 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
**EN 305 การเขียนความเรี ยงและย่อความ
ภาษาอังกฤษ
**EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
**EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย
ภาษาอังกฤษ
**LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
วิชาเอกเลือก 33 หน่วยกิต
ให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่างๆ จํานวน 33 หน่วยกิ ต
ในจํานวนนี้ ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300-499
ไม่น้อยกว่า 21 หน่ วยกิ ต โดยเน้นหนักในหมวดใด
หมวดหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษทัว่ ไป 33 หน่วยกิต
1.1 ใ ห้ นั ก ศึ ก ษ า เ รี ย น วิ ช า ใ น ห ม ว ด วิ ช า
ภาษาศาสตร์ที่เปิ ดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์ จํา นวน 6 หน่ ว ยกิ ต โดยเลื อ กจาก
กระบวนวิชาต่อไปนี้
**LI 210 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
**LI 212 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
**LI 311 สัทวิทยา 1
**LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
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LI 499 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่าน
1.2 เลือก 2 กระบวนวิชา (6 หน่ วยกิต) จากหมวด
วรรณคดี อ ังกฤษ หมวดวรรณคดี อ เมริ กัน และหมวด
วรรณคดี โ ลก โดยเลื อ กจากหมวดเดี ย วกัน หรื อ ต่ า ง
หมวดก็ได้
1.3 เลือก 6 กระบวนวิชา (18 หน่วยกิต) จากหมวด
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หรื อเลือก 6 กระบวนวิชา (18
หน่วยกิต) จากหมวดภาษาอังกฤษเฉพาะด้านและหมวด
ภาษาอังกฤษทัว่ ไปผสมกัน

**LI 390 การวิเคราะห์ เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทย
**LI 499 การวิ เ คราะห์ ข ้อ ผิ ด พลาดในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ
1.2 เลื อ กเรี ย นวิ ช าในหมวดวิ ช าวรรณคดี ที่ เ ปิ ด
สอนในภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน
6 หน่วยกิต
1.3 เลือกเรี ยนวิชาเฉพาะหมวดใดหมวดหนึ่ งที่เปิ ด
สอนในภาควิ ช าภาษาอั ง กฤษและภาษาศาสตร์
ดังต่อไปนี้คือ หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป หมวดวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หมวดวิชาวรรณคดี และหมวด
วิชาภาษาศาสตร์ จํานวน 21 หน่วยกิต หรื อ
1.4 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน หมวดวิชาวรรณคดี
หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกันจํานวน 21 หน่ วยกิ ต
กระบวนวิชาในข้อ (1.2) (1.3) (1.4) ต้องเป็ นกระบวน
วิชาในระดับ 300-499
หมายเหตุ นักศึ ก ษาวิชาเอกเลื อ กภาษาอังกฤษทั่วไป
ต้องเรี ยนวิชาในข้อ (1.1) กับข้อ (1.2) และเลือกเรี ยน
วิชาในข้อ (1.3) หรื อ ข้อ (1.4)

2. วิชาเอกภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ไม่มีในหลักสูตรนี้

2. วิชาเอกเลือกภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน 33 หน่วยกิต
2.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
เลือก 1
**EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
**EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน กระบวนวิชา
**EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
**EN 324 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยศาสตร์
**EN 325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
เลือก 1
**EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
กระบวนวิชา
**EN 327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
**EN 328 ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
**EN 329 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
**EN 421 ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
2.2 วิชาเลือก 21 หน่วยกิต
เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
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3. วิชาเอกเลือกสายวรรณคดี 30 หน่วยกิต
3.1 เลื อ กเรี ย นวิ ช าในหมวดวรรณคดี จํา นวน 21
หน่วยกิต
3.2 เลื อ กเรี ยนวิ ช าใดๆ ที่ เ ปิ ดสอนในภาควิ ช า
ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ อีก 9 หน่วยกิต
ทั้ง นี้ กระบวนวิช าที่ เ ลื อ กเรี ย นใน ข้อ 3.1 และ 3.2
จะต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300-499 ไม่นอ้ ยกว่า
21 หน่วยกิต
4. วิชาเอกเลือกสายภาษาศาสตร์ 30 หน่วยกิต
4.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
LI 210 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
LI 211 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
LI 212 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
4.2 กระบวนวิชาใดๆ ในหมวดภาษาศาสตร์ ทวั่ ไป
และหมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์ โดยเลือกกระบวนวิชา
ในหมวดหนึ่ งหรื อทั้งสองหมวดรวมกันก็ได้ จํานวน 4
กระบวนวิชา และ
4.3 กระบวนวิชาใดๆ ในสาขาภาษาอัง กฤษอี ก 2
กระบวนวิชา รวม 6 หน่วยกิต

ด้านในระดับ 300-499
3. วิชาเอกเลือกวรรณคดี 33 หน่วยกิต
3.1 เลือกเรี ยนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดีที่เปิ ดสอน
ในภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ จํานวน 24
หน่วยกิต
3.2 เลื อ กเรี ยนวิ ช าในหมวดอื่ น หรื อหมวดวิ ช า
วรรณคดี ที่ เ ปิ ดสอนในภาควิ ช าภาษาอัง กฤษและ
ภาษาศาสตร์ อีก 9 หน่วยกิต ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชา
ในระดับ 300-499
4. วิชาเอกเลือกภาษาศาสตร์ 33 หน่วยกิต
4.1 วิชาบังคับ 12 หน่วยกิต
**LI 210 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
**LI 211 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์
และสัทวิทยาภาษาอังกฤษ
**LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
4.2 เ ลื อ ก เ รี ย น ก ร ะ บ ว น วิ ช า ใ น ห ม ว ด
ภาษาศาสตร์ ทั่วไป และภาษาศาสตร์ ประยุกต์ รวม
21 หน่ วยกิ ต ทั้งนี้ ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ
300-499

ความแตกต่างของวิชาโทบังคับและวิชาโทเลือก
หลักสู ตรฉบับปี การศึกษา 2531
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 30 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาโทภาษาอังกฤษทัว่ ไป
วิชาโทบังคับ 15 หน่วยกิต
1. นักศึกษาที่เรี ยนกระบวนวิชา EN 101, EN 102, EN
201, และ EN 202 แล้วให้เลื อกเรี ยนกระบวนวิชา
ต่อไปนี้
EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ
EN 305 การเขียนเชิงสาธก
EN 306 การอ่านเพื่อข้อเท็จจริ ง

หลักสู ตรฉบับปรับปรุงปี การศึกษา 2551
กําหนดจํานวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็ น
วิชาโทภาษาอังกฤษทัว่ ไป
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
1. นัก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร์ และคณะอื่ น ๆที่ เรี ย น
ภาษาอัง กฤษเป็ นวิช าศึ กษาทัว่ ไปแล้ว ให้เ ลื อกเรี ย น
กระบวนวิชาต่อไปนี้ โดยไม่ตอ้ งเลือก EN 201 และ
EN 202
**EN 201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
**EN 202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
**EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉท
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EN 204 การสนทนาในลักษณะที่
เลือก 1
กระบวน
กําหนดให้
วิชา
EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1
EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ อง
เลือก 1
วรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
กระบวน
LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
วิชา
2. นักศึกษาที่เรี ยนกระบวนวิชา EN 101 และ EN102
แล้วให้เลือกเรี ยนกระบวนวิชาต่อไปนี้
EN 201 การอ่านเอาความ
EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ
EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ
เลือก 1
EN 204 การสนทนาในลักษณะ
กระบวน
ที่กาํ หนดให้
วิชา
EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1
EN 230 ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ อง
เลือก 1
วรรณคดีองั กฤษและอเมริ กนั
กระบวน
LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
วิชา
วิชาโทเลือก 15 หน่วยกิต
1. ให้นักศึ กษาเลื อกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวด
วิช าภาษาอัง กฤษทั่ว ไปและหมวดวิช าภาษาอัง กฤษ
เฉพาะด้าน ยกเว้น EN 101, EN 102, EN 201 และ EN
202 โดยเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรื อ
สองหมวดรวมกันก็ได้ จํานวน 5 วิชา
2. เมื่ อ นับ รวมกับ กระบวนวิช าในวิช าโทบัง คับ แล้ว
ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300–499 จํานวนไม่นอ้ ย
กว่า 9 หน่วยกิต
วิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
ไม่มีในหลักสูตรนี้

**EN 206
**EN 305
**EN 306
**EN 204
**EN 309
**EN 230
**LI 200

ภาษาอังกฤษสั้นๆ
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
การเขียนความเรี ยงและย่อความ
ภาษาอังกฤษ
การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
การสนทนาภาษาอังกฤษ
เลือก 1
ในลักษณะที่กาํ หนดให้
กระบวน
การฟังภาษาอังกฤษ
วิชา
เพื่อความเข้าใจ 1
ความรู ้เบื้องต้นในเรื่ องวรรณคดี เลือก 1
อังกฤษและวรรณคดีอเมริ กนั
กระบวน
วิชา
ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา

วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
1. ให้นักศึ กษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวด
วิช าภาษาอัง กฤษทั่ว ไปและหมวดวิช าภาษาอัง กฤษ
เฉพาะด้าน ยกเว้น EN 101, EN 102, EN 201 และ EN
202 โดยเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกันหรื อ
สองหมวดรวมกันก็ได้จาํ นวน 4 วิชา
2. เมื่ อนับ รวมกับ กระบวนวิช าในวิช าโทบัง คับแล้ว
ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300 – 499 จํานวนไม่
น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
วิชาโทภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาในแผนใดแผนหนึ่ ง
จาก 3 แผนดังนี้
1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ
**EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
**EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
**EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
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*EN 411 ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
2. ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
**EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
**EN 410 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2
* EN 427 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
**EN 428 ภาษาอัง กฤษสํา หรั บ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
3. ภาษาอังกฤษเพื่อการแปล
**EN 322 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็ก
**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
**EN 425 การแปลเรื่ องสั้นและ
เลือก 1
นวนิยายภาษาอังกฤษ
**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และ กระบวน
วิชา
บทโทรทัศน์ภาษาอังกฤษ
วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึ กษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านอีก 4 กระบวนวิชา แต่ตอ้ งไม่
ซํ้ากับกระบวนวิชาที่เลือกเรี ยนในวิชาโทบังคับ
วิชาโทวรรณคดี
วิชาโทบังคับ 3 หน่วยกิต
ให้นกั ศึกษาเลือกเรี ยน EN 230 หรื อ EN 291
1 กระบวนวิชา (3 หน่วยกิต)
วิชาโทเลือก 21 หน่วยกิต
1. นักศึ กษาเรี ยนกระบวนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี
จํานวน 7 กระบวนวิชา
2. ต้องเป็ นกระบวนวิชาในระดับ 300-499 ไม่นอ้ ยกว่า
15 หน่วยกิต
วิชาโทภาษาศาสตร์
วิชาโทบังคับ 12 หน่วยกิต
**LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
**LI 211 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และ
สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
**LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
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วิชาโทเลือก 12 หน่วยกิต
ให้นักศึ กษาเลือกเรี ยนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา
ภาษาศาสตร์ ท่ั ว ไปและภาษาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ 4
กระบวนวิชา แต่ท้ งั นี้ ตอ้ งเป็ นกระบวนวิชาในระดับ
300–499 ไม่นอ้ ยกว่า 6 หน่วยกิต

ความแตกต่างของกระบวนวิชาในหมวดต่างๆ
หลักสู ตรฉบับปี การศึกษา 2531
หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
EN 101 ประโยคพื้นฐานและศัพท์จาํ เป็ นใน
ชีวติ ประจําวัน
EN 102 ประโยคและศัพท์ทวั่ ไป
EN 201 การอ่านเอาความ
EN 202 การอ่านตีความ
EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
EN 204 การสนทนาในลักษณะที่กาํ หนดให้
EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ
EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ
EN 303 การสนทนาในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
EN 304 การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์
EN 305 การเขียนเชิงสาธก
EN 306 การอ่านเพื่อศึกษาข้อเท็จจริ ง
EN 307 การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง
EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1
EN 405 การเขียนบทย่อความ บทแสดงความเห็น
และจดหมาย
EN 406 การเขียนความเรี ยงและบทวิจารณ์
EN 407 การฟังเพื่อความเข้าใจ 2

หลักสู ตรฉบับปรับปรุงปี การศึกษา 2551
หมวดวิชาภาษาอังกฤษทัว่ ไป
**EN 101 ประโยคภาษาอัง กฤษพื้ น ฐานและศัพ ท์
จําเป็ นในชีวติ ประจําวัน
**EN 102 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวั่ ไป
**EN 201 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ
**EN 202 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ
**EN 203 การออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
**EN 204 การสนทนาภาษาอัง กฤษในลัก ษณะที่
กําหนดให้
**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษา
อังกฤษสั้นๆ
**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ
**EN 303 การสนทนาภาษาอังกฤษในเรื่ องทัว่ ๆ ไป
**EN 304 การอภิ ป รายและการกล่ า วสุ น ทรพจน์
ภาษาอังกฤษ
**EN 305 ก า ร เ ขี ย น ค ว า ม เ รี ย ง แ ล ะ ย่ อ ค ว า ม
ภาษาอังกฤษ
**EN 306 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อการวิเคราะห์
**EN 307 การอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความซาบซึ้ง
**EN 309 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
**EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย
ภาษาอังกฤษ
**EN 406 การเขี ย นความเรี ยงและบทวิ จ ารณ์
ภาษาอังกฤษ
**EN 407 การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 2
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หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
EN 320 ภาษาอังกฤษในเรื่ องการสมัครงาน
EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
EN 322 จุดมุ่งหมายหลักการและวิธีแปล
EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์
EN 324 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
EN 325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
EN 327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
EN 328 ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
EN 329 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
EN 420 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
EN 421 ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
EN 422 การเขียนแบบสร้างสรรค์เบื้องต้น
EN 423 การแปลวรรณกรรมสําหรับเด็ก
EN 424 การแปลข่าวและสารคดี
EN 425 การแปลเรื่ องสั้นและนวนิยาย
EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน์

หมวดวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน
* EN 315 ภา ษ า อั ง กฤ ษ สํ า ห รั บ บุ ค ล าก ร ท า ง
การแพทย์และสาธารณสุข
**EN 320 ภาษาอังกฤษในการสมัครงาน
**EN 321 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสํานักงาน
**EN 322 การแปลภาษาอังกฤษเบื้องต้น
**EN 323 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 1
**EN 324 ภาษาอังกฤษในสาขาวิทยาศาสตร์
**EN 325 ภาษาอังกฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์
**EN 326 ภาษาอังกฤษในสาขาบริ หารธุรกิจ
**EN 327 ภาษาอังกฤษในสาขารัฐศาสตร์
**EN 328 ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
**EN 329 ภาษาอังกฤษในสาขาศึกษาศาสตร์
**EN 410 ภาษาอังกฤษสําหรับมัคคุเทศก์ 2
* EN 411 ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
**EN 420 ภาษาอังกฤษสําหรับเลขานุการ
**EN 421 ภาษาอังกฤษในสื่ อสิ่ งพิมพ์
**EN 422 การเขี ย นภาษาอัง กฤษแบบสร้ า งสรรค์
เบื้องต้น
**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาอังกฤษ
สําหรับเด็ก
**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาอังกฤษ
**EN 425 ก า ร แ ป ล เ รื่ อ ง สั้ น แ ล ะ น ว นิ ย า ย
ภาษาอังกฤษ
**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์ และบทโทรทัศ น์
ภาษาอังกฤษ
* EN 427 ภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริ มการท่องเที่ยว
**EN 428 ภาษาอัง กฤษสํา หรั บ การท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ
ศึกษาศิลปวัฒนธรรมไทย
**EN 429 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ สู ง ใ น ส า ข า
วิทยาศาสตร์
หมวดวิชาวรรณคดี
หมวดวิชาวรรณคดี
หมวดแนวประเภทของวรรณกรรม
หมวดวรรณคดี อ ัง กฤษและอเมริ กัน โดยแบ่ ง ตาม
EN 241 กวีนิพนธ์ประเภทบรรยาย
ประเภท
EN 250 ข้อ เขี ย นร้ อ ยแก้ว ประเภทพรรณนาและ **EN 230 ความรู ้ เบื้ องต้นในเรื่ องวรรณคดี องั กฤษ
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ประเภทบรรยาย
EN 253 เรื่ องสั้นประเภทเน้นการดําเนินเรื่ อง
EN 255 นวนิยายประเภทเน้นเหตุการณ์
EN 256 ความรู ้ พ้ื น ฐานในเรื่ อ งการละครอัง กฤษ
และการละครอเมริ กนั
EN 351 บทประพันธ์ร้อยแก้วประเภทอรรถาธิ บาย
และประเภทสาธก
EN 352 กวี นิ พนธ์ ป ระเภทแสดงอารมณ์ แ ละ
ความคิดความรู ้สึกส่วนตัว
EN 355 เรื่ องสั้ นประเภทเน้ น พั ฒ นาการของ
บุคลิกภาพของตัวละคร
EN 356 นวนิ ยายประเภทเน้ น พั ฒ นาการของ
บุคลิกภาพของตัวละคร
EN 357 นวนิ ย ายประเภทเน้ น ปฏิ กิ ริ ยาระหว่ า ง
บุคลิกภาพของตัวละครและเหตุการณ์
EN 358 บทละครประเภทสัจนิ ยมและประเภทสัจ
นิยมแปรรู ป
EN 359 บทละครประเภทแหวกแนว
หมวดวรรณคดีองั กฤษ
EN 230 ความรู ้ เ บื้ อ งต้น ในเรื่ อ งวรรณคดี อ ัง กฤษ
และวรรณคดีอเมริ กนั
EN 330 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและ
สมัยกลาง
EN 331 วรรณคดีสมัยอลิซาบีธนั
EN 338 วรรณคดีสมัยคริ สตศตวรรษที่ 17
EN 339 วรรณคดีสมัยคริ สตศตวรรษที่ 18
EN 341 วรรณคดีโรแมนติก
EN 342 วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและสมัย
เอ็ดเวอร์เดียน
EN 361 นวนิยายสําคัญของนักเขียนสตรี องั กฤษ
มีชื่อ
EN 362 กวีนิพนธ์ของวิลเลี่ยม เวิร์ดสเวิร์ธ
EN 364 กวีนิพนธ์ของจอห์น คีทส์
EN 445 วรรณคดีสมัยใหม่
EN 461 กวีนิพนธ์ของเจฟฟรี ย ์ ชอเซอร์
EN 462 กวีนิพนธ์ของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์

และวรรณคดีอเมริ กนั
**EN 250 ร้ อ ยแก้ ว อัง กฤษและอเมริ กั น ประเภท
พรรณนาและบรรยาย
**EN 352 กวีนิพนธ์องั กฤษและอเมริ กนั
**EN 355 เรื่ องสั้นอังกฤษและอเมริ กนั
(EN 253)
**EN 357 นวนิยายอังกฤษและอเมริ กนั
**EN 358 ละครอังกฤษและอเมริ กนั
(EN256)

หมวดวรรณคดีองั กฤษ
**EN 330 วรรณคดีสมัยแองโกลแซกซันและ
สมัยกลาง
**EN 331 วรรณคดีสมัยอลิซาบีธนั
**EN 338 วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 17
**EN 339 วรรณคดีองั กฤษสมัยคริ สต์ศตวรรษที่ 18
**EN 341 วรรณคดีองั กฤษสมัยโรแมนติก
**EN 342 วรรณคดีสมัยวิคตอเรี ยนและ
สมัยเอ็ดเวอร์เดียน
**EN 441 นักประพันธ์สตรี องั กฤษ
(EN 361)
**EN 442 วรรณคดีองั กฤษสมัยใหม่
(EN445)
* EN 443 วรรณคดีองั กฤษร่ วมสมัย
* EN 444 บทละครของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
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EN 463 บทละครประวัติศาสตร์ของวิลเลี่ยม
เช็คสเปี ยร์
EN 464 สุขนาฏกรรมของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
EN 465 โศกนาฏกรรมของวิลเลี่ยม เช็คสเปี ยร์
EN 466 วรรณกรรมของโจนาธาน สวิฟท์
EN 468 วรรณกรรมของแซมมวล จอห์นสัน
EN 469 วรรณกรรมของจอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว์
หมวดวรรณคดีอเมริ กนั
EN 370 วรรณกรรมอเมริ กัน สมัย อาณานิ ค มและ
สมัยก่อสร้างประเทศ
EN 371 วรรณกรรมอเมริ กนั สมัยโรแมนติก
EN 372 วรรณกรรมอเมริ กั น สมั ย สั จ นิ ย มและ
ธรรมชาตินิยม
EN 373 วรรณกรรมอเมริ กนั ร่ วมสมัย
EN 380 นวนิยายและเรื่ องสั้นสมัยโรแมนติก
EN 381 นวนิ ย ายและเรื่ องสั้ นสมัย สั จ นิ ย มและ
ธรรมชาตินิยม
EN 382 กวีนิพนธ์สมัยโรแมนติก
EN 383 กวีนิพนธ์สมัยสัจนิยม
EN 384 นวนิยายและเรื่ องสั้นร่ วมสมัย
EN 385 กวีนิพนธ์ร่วมสมัย
EN 470 ฮอว์ธอร์น และเมลวิลล์
EN 471 เฮ็นรี่ เจมส์
EN 472 ฟรอสท์ และแซนเบิร์ก
EN 473 เออร์เนสท์ เฮมมิ่งเวย์
EN 474 จอห์น สไตน์เบ็ก
EN 475 สก๊อต ฟิ ทซ์เจอรัลด์
EN 476 ที เอส อีเลียต
EN 477 วรรณกรรมยอดนิยม
EN 478 นักประพันธ์สตรี
EN 480 นิทานพื้นบ้านอเมริ กนั
EN 481 วรรณกรรมของนักประพันธ์อเมริ กนั ผิวดํา
EN 482 วรรณกรรมภาคใต้
EN 483 วรรณกรรมตามแนวคิ ด แบบทรานเซ็ น
เด็นทัลลิซซึ่ม

หมวดวรรณคดีอเมริ กนั
**EN 370 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยอาณานิ คมและสมัย
ก่อสร้างประเทศ
**EN 371 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยโรแมนติก
**EN 372 วรรณคดี อ เมริ กั น สมั ย สั จ นิ ย มแล ะ
ธรรมชาตินิยม
* EN 470 วรรณคดีอเมริ กนั สมัยใหม่
**EN 473 วรรณคดีอเมริ กนั ร่ วมสมัย
(EN 373)
**EN 477 วรรณกรรมอเมริ กนั ยอดนิยม
**EN 478 นักประพันธ์สตรี อเมริ กนั
**EN 480 นิทานพื้นบ้านอเมริ กนั
**EN 481 วรรณกรรมของนัก ประพัน ธ์ แ อฟริ กัน อเมริ กนั
**EN 482 วรรณกรรมอเมริ กนั ภาคใต้
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หมวดวรรณคดีโลก
EN 291 ตํานานอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
EN 391 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
EN 392 เรื่ องสั้นจากยุโรป
EN 393 บทละครจากยุโรป
EN 394 วรรณกรรมที่ น่ า สนใจของนัก เขี ย นชาว
ตะวันออก
EN 395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล
EN 491 วรรณคดีวจิ ารณ์
EN 492 วรรณกรรมวิจารณ์สงั คม
EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก
EN 494 วรรณกรรมที่ เ น้น หนัก เรื่ อ งทัศ นคติ ท าง
ศาสนา
หมวดวิชาภาษาศาตร์
หมวดภาษาศาสตร์ทวั่ ไป
LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
LI 210 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
LI 211 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
LI 212 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
LI 310 สัทศาสตร์ทว่ั ไป
LI 311 สัทวิทยา 1
LI 312 วากยสัมพันธ์ศึกษา
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
LI 315 ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
LI 316 ไวยากรณ์องั กฤษแบบปริ วรรตเบื้องต้น
LI 411 ประวัติภาษาศาสตร์
LI 412 สัทวิทยา 2
LI 413 ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น
LI 414 ประวัติภาษาอังกฤษ
LI 417 หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวยากรณ์องั กฤษ
แบบปริ วรรต
LI 418 หั ว ข้ อ ที่ น่ า สนใจทางภาษาศาสตร์ ใ น
ปั จจุบนั
LI 419 หั ว ข้ อ ที่ น่ าสนใจเกี่ ยวกั บ ภาษาแล ะ
พฤติกรรม

หมวดวรรณคดีโลก
**EN 291 เทพนิยายอันเป็ นพื้นฐานของวรรณคดี
**EN 391 วรรณกรรมสําหรับเด็ก
**EN 392 วรรณคดียโุ รป
**EN 394 วรรณกรรมของนักเขียนเอเซีย
**EN 395 วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล
**EN 491 วรรณคดีวจิ ารณ์
**EN 492 วรรณกรรมวิจารณ์สงั คม
**EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก
**EN 494 วรรณกรรมสะท้อนทัศนคติทางศาสนา

หมวดวิชาภาษาศาตร์
หมวดภาษาศาสตร์ทว่ั ไป
**LI 200 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา
**LI 210 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น
**LI 211 ความรู ้เบื้องต้นทางสัทศาสตร์และ
สัทวิทยาภาษาอังกฤษ
**LI 212 โครงสร้างภาษาอังกฤษ
**LI 310 สัทศาสตร์ทว่ั ไป
**LI 311 สัทวิทยา 1
**LI 312 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษศึกษา
LI 313 ความรู ้เบื้องต้นทางอรรถศาสตร์
**LI 315 ภาษาถิ่นในภาษาอังกฤษ
**LI 316 ไวยากรณ์องั กฤษแบบปริ วรรตเบื้องต้น
**LI 411 ประวัติภาษาศาสตร์
**LI 412 สัทวิทยา 2
**LI 413 ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบื้องต้น
**LI 414 ประวัติภาษาอังกฤษ
**LI 417 หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับไวยากรณ์องั กฤษ
แบบปริ วรรต
**LI 418 หัวข้อที่ น่าสนใจเกี่ ยวกับภาษาศาสตร์ ใน
ปั จจุบนั
**LI 419 หั ว ข้ อ ที่ น่ าสนใจเกี่ ยวกั บ ภาษาและ
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หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์
LI 380 ความรู ้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์
LI 384 ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง
สังคม
LI 385 การวิเคราะห์และกลวิธีการใช้ภาษา
LI 386 ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ 1
LI 387 ความรู ้ เ บื้ อ งต้น เกี่ ย วกับ ภาษาศาสตร์ เ ชิ ง
จิตวิทยา
LI 388 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษา
LI 389 ภาษาสัมพันธ์ศึกษา
LI 390 การวิ เ คราะห์ เที ยบภาษาอั ง กฤษกั บ
ภาษาไทย
LI 391 ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด
LI 392 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1
LI 394 ภาษาศาสตร์สาํ หรับผูเ้ รี ยนวรรณคดี
LI 395 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1
LI 397 ภาษาศาสตร์และการเขียน 1
LI 398 ก า ร ใ ช้ คํ า แ ล ะ ก ร ะ ส ว น ป ร ะ โ ย ค
ภาษาอังกฤษที่น่ารู ้สาํ หรับนักศึกษาไทย
LI 482 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2
LI 485 การวิ เ คราะห์ ข้ อ ผิ ด พลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษ
LI 486 ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบตั ิ 2
LI 487 ภาษาศาสตร์ แ ละการพัฒ นาการเรี ยนรู ้
ภาษา
LI 494 ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา
LI 495 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2
LI 497 ภาษาศาสตร์และการเขียน 2
LI 499 การวิเคราะห์ขอ้ ผิดพลาดในการอ่าน

พฤติกรรม
หมวดภาษาศาสตร์ประยุกต์
**LI 380 ความรู ้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ภาษาศาสตร์
ประยุกต์
**LI 384 ความรู ้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์สงั คม
**LI 385 วาทกรรมวิเคราะห์และกลวิธีการใช้ภาษา
**LI 386 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 1
**LI 387 ความรู ้ เ บื้ องต้ น เกี่ ย วกั บ ภาษาศาสตร์
จิตวิทยา
**LI 388 ภาษาศาสตร์ประยุกต์ในการเรี ยนรู ้ภาษา
**LI 389 ภาษาสัมพันธ์ศึกษา
**LI 390 การวิเคราะห์ เปรี ยบต่างภาษาอังกฤษกับ
ภาษาไทย
LI 391 ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด
**LI 392 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1
**LI 394 ภาษาศาสตร์สาํ หรับผูเ้ รี ยนวรรณคดี
**LI 395 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ 1
**LI 397 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาอังกฤษ 1
**LI 398 ปั ญ หาการใช้ ค ํา และรู ปแบบประโยค
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาไทย
**LI 482 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2
**LI 485 การวิ เ คราะห์ ข ้ อ ผิ ด พลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษ
**LI 486 วัจนปฏิบตั ิศาสตร์ 2
**LI 487 ภาษาศาสตร์และการเรี ยนรู ้ภาษา
**LI 494 ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา
**LI 495 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาอังกฤษ 2
**LI 497 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาอังกฤษ 2
**LI 499 การวิ เ คราะห์ ข ้อ ผิ ด พลาดในการอ่ า น
ภาษาอังกฤษ

