
หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาภาษาองักฤษ 

และ 

หลกัสูตรวชิาโท 

สาขาวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป ภาษาองักฤษเฉพาะด้าน วรรณคดีองักฤษ และภาษาศาสตร์ 

(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551) 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

------------------------------------------------- 

1. หลกัการ เหตุผลและวตัถุประสงค์ของหลกัสูตรปรับปรุง 

1.1 หลกัการและเหตุผลในการปรับปรุงหลกัสูตร 

ภาษาองักฤษเป็นส่ือสาํคญัในการศึกษาวทิยาการแขนงต่างๆ ในการวจิยั ในการส่ือสารและ

พฒันาทางเทคโนโลย ีการท่องเท่ียว การคา้ และการประกอบอาชีพหลากหลายสาขาทัว่โลก ดงันั้น

ภาควชิาฯ จึงไดพ้ิจารณาปรับปรุงหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิตสาขาวิชาภาษาองักฤษ เพื่อให้มีความ

ทนัสมยัและสอดคลอ้งกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและความตอ้งการของสังคมและ

ความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการ และเพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ ความสามารถเพิ่มทักษะใน

สาขาวิชาภาษาองักฤษ จนสามารถเรียนรู้เข้าใจศิลปวฒันธรรม และสังคมในโลกปัจจุบนั และ

สามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ อนัจะก่อประโยชน์ให้กบัตนเอง ครอบครัว สังคม

และประเทศชาติ 

1.2. ปรัชญาและวตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 

1.2.1 ปรัชญา 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาองักฤษ ส่งเสริมให้นกัศึกษามีความรู้ 

และทกัษะในการใช้ภาษาองักฤษเพื่อประกอบอาชีพและเป็นส่ือในการเรียนรู้และถ่ายทอดความรู้ 

ความเขา้ใจในวทิยาการ ศิลป วฒันธรรม และสังคมในโลกปัจจุบนั 

1.2.2 วตัถุประสงค ์

1.2.2.1 เพื่อให้นกัศึกษามีความรู้และความเขา้ใจเร่ืองของมนุษยศาสตร์และโลกใน

ระดบัความรู้ทัว่ไปจากศาสตร์ต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการดาํรงชีวติในสังคมปัจจุบนั 

1.2.2.2 เพื่อใหน้กัศึกษามีความรู้และความสามารถในการใชภ้าษาองักฤษเป็นส่ือใน

การเรียนรู้วรรณคดีอังกฤษ วรรณคดีอเมริกัน (รวมทั้ งวรรณคดีอ่ืนๆ ท่ีเขียนหรือแปลเป็น

ภาษาองักฤษ) และภาษาศาสตร์ 

1.2.2.3 เพื่อเตรียมนักศึกษาให้มีความรู้และทกัษะภาษาองักฤษเพียงพอสําหรับ

การศึกษาในระดบัสูงต่อไป 

1.2.2 4 เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพส่วนตวัและในภาครัฐและเอกชนได ้
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2. หลกัสูตรวชิาเอกภาษาองักฤษ 

2.1 จาํนวนหน่วยกิตวชิาเอกภาษาองักฤษ 63 หน่วยกิต 

2.2 โครงสร้างหลกัสูตรวชิาเอกภาษาองักฤษเป็นดงัน้ี 

2.2.1 วชิาเอกบงัคบั 30 หน่วยกิต 

2.2.2 วชิาเอกเลือก 33 หน่วยกิต 

2.3 รายวชิา 

2.3.1 วชิาเอกบงัคบั 30 หน่วยกิต หน่วยกิต 

**EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3 

**EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้ 3 

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ 3 

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 3 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 3 

**EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 

**EN 305 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ 3 

**EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์ 3 

**EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาองักฤษ 3 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 3 

2.3.2 วชิาเอกเลือก 33 หน่วยกิต 

นกัศึกษาวิชาเอกภาษาองักฤษทุกคนตอ้งเลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ จาํนวน 33 

หน่วยกิต แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดบั 300 – 499 ไม่นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต โดยเนน้หนกั

ในหมวดใดหมวดหน่ึงตามเกณฑต์่อไปน้ี 

2.3.2.1 วชิาเอกเลือกภาษาองักฤษทัว่ไป 33 หน่วยกิต 

1) ให้นักศึกษาเรียนวิชาในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ท่ีเปิดสอนในภาควิชา

ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจากกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

 หน่วยกิต 

**LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 

**LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ 3 

**LI 311 สัทวทิยา 1 3 

**LI 312 วากยสัมพนัธ์ศึกษา 3 

 LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 

**LI 390 การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย 3 

**LI 499 การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการอ่านภาษาองักฤษ 3 
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2) เ ลื อก เ รีย นวิช า ใ นหม วดวิช า วรรณ ค ดี  ท่ี เ ปิ ดส อนใ นภา ค วิช า

ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน 6 หน่วยกิต 

3) เลือกเรียนวิชาเฉพาะหมวดใดหมวดหน่ึงท่ีเปิดสอนในภาควิชา

ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ดงัต่อไปน้ีคือ หมวดวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวิชาภาษาองักฤษ

เฉพาะดา้น หมวดวชิาวรรณคดี และหมวดวชิาภาษาศาสตร์ จาํนวน 21 หน่วยกิต หรือ 

4) เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวิชาภาษาองักฤษ

เฉพาะดา้น หมวดวิชาวรรณคดี หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกนัจาํนวน 21 หน่วยกิต กระบวนวิชา

ในขอ้ (2) (3) (4) ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300-499 

หมายเหตุ นกัศึกษาวิชาเอกเลือกภาษาองักฤษทัว่ไปตอ้งเรียนวิชาในขอ้ (1) 

กบัขอ้ (2) และเลือกเรียนวชิาในขอ้ (3) หรือ ขอ้ (4) 

2.3.2.2 วชิาเอกเลือกภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 33 หน่วยกิต 

1) วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต หน่วยกิต 

**EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 3 

**EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 3 

**EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3 

**EN 324 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ 3 

**EN 325 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 

**EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 3 

**EN 327 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ 3 

**EN 328 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์ 3 

**EN 329 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 

**EN 421 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 

2) วชิาเลือก 21 หน่วยกิต 

เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้นในระดบั 300-499 

2.3.2.3 วชิาเอกเลือกวรรณคดี 33 หน่วยกิต 

1) เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดีท่ีเปิดสอนในภาควิชาภาษาองักฤษ

และภาษาศาสตร์จาํนวน 24 หน่วยกิต 

2) เลือกเรียนวิชาในหมวดอ่ืนหรือหมวดวิชาวรรณคดีท่ีเปิดสอนใน

ภาควิชาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์จาํนวน 9 หน่วยกิต แต่ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดบั 

300-499 

เลือก 1 

กระบวนวิชา 

เลือก 1 

กระบวนวิชา 
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2.3.2.4 วชิาเอกเลือกภาษาศาสตร์ 33 หน่วยกิต 

1) วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต หน่วยกิต 

**LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 

**LI 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสัทศาสตร์และสัทวทิยา 3 

**LI 312 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 3 

 LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 

2) เลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป และภาษาศาสตร์

ประยกุต ์รวม 21 หน่วยกิต ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300 – 499 ไม่นอ้ยกวา่ 12 หน่วยกิต 

2.4 แผนการศึกษา 

ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่1 ภาคการศึกษาที ่2 

**HI 101 อารยธรรมตะวนัตก 

**HI 102 อารยธรรมตะวนัออก 

 * IS 101 สารสนเทศและเทคโนโลย ี

 เพ่ือการคน้ควา้ 

 PY 103 ปรัชญาเบ้ืองตน้ 

 RU 100 ความรู้คู่คุณธรรม 

 SO 103 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบ้ืองตน้ 

 TH 101 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย 

**EN 101 ประโยคภาษาองักฤษพ้ืนฐานและ 

 ศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั 

รวม 17 หน่วยกิต 

 

 AR 103 ศิลปวจิกัษณ์ 

 MU 103 ดนตรีวจิกัษณ์ 

 EC 103 เศรษฐศาสตร์ทัว่ไป 

 LW 104 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั 

กฎหมายทัว่ไป 

 PC 103 จิตวทิยาทัว่ไป 

 PS 103 รัฐศาสตร์ทัว่ไป 

**HI 121 พ้ืนฐานวฒันธรรมไทย 

 TH 102 ความรู้ทัว่ไปทางวรรณคดีไทย 

GS/SS พลศึกษา 

…... คณิตศาสตร์/วทิยาศาสตร์ 

**EN 102 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป 

รวม 19 หน่วยกิต 

 
ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่2 ภาคการศึกษาที ่2 

**EN 201 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 

**EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

**EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษในลักษณะท่ี

กาํหนดให ้

**EN 205 ก า ร เ ขี ย น ป ร ะ โ ย ค แ ล ะ อ นุ เ ฉ ท

ภาษาองักฤษสั้นๆ 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษ

และวรรณคดีอเมริกนั 

…… วชิาโท 1 กระบวนวชิา 

รวม 18 หน่วยกิต 

**EN 202 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 

**EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

…… วชิาเอกเลือก 1 กระบวนวชิา 

…… วชิาโท 1 กระบวนวชิา 

รวม 18 หน่วยกิต 

 

เลือกเรียน 
1 วิชา 

เลือกเรียน 1 วิชา 

เลือกเรียน 1 วิชา 
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ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่3 ภาคการศึกษาที ่2 

**EN 305 ก า ร เ ขี ย น ค ว า ม เ รี ย ง แ ล ะ ย่อ ค ว า ม

ภาษาองักฤษ 

…… วชิาเอกเลือก 3 กระบวนวชิา 

…… วชิาโท 2 กระบวนวชิา 

รวม 18 หน่วยกิต 

**EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 

…… วชิาเอกเลือก 3 กระบวนวชิา 

……. วชิาโท 2 กระบวนวชิา 

รวม 18 หน่วยกิต 

 

ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่1 ปีที ่4 ภาคการศึกษาที ่2 

**EN 405 ก า ร เ ขี ย น บ ท แ ส ด ง ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ

จดหมายภาษาองักฤษ 

…… วชิาเอกเลือก 4 กระบวนวชิา 

…… วชิาโท 2 กระบวนวชิา 

รวม 21 หน่วยกิต 

…… วชิาเลือกเสรี 5 กระบวนวชิา หรือ 

RU 300 การฝึกอาชีพ 

รวม 15 หน่วยกิต 

 

3. หลกัสูตรวชิาโทภาษาองักฤษ 

3.1 จาํนวนหน่วยกิตวชิาโทภาษาองักฤษ 24 หน่วยกิต 

3.2 โครงสร้างหลกัสูตร 

3.2.1 วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

3.2.2 วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

3.3 รายวชิา 

3.3.1 วชิาโทภาษาองักฤษทัว่ไป 24 หน่วยกิต 

3.3.1.1 วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

นกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอ่ืนๆ ท่ีเรียนภาษาองักฤษต่อเน่ืองกนั 4 

กระบวนวิชาเป็นวิชาศึกษาทัว่ไปแลว้ ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่อไปน้ี โดยไม่ตอ้งเลือก EN 201 

และ EN 202 หน่วยกิต 

**EN 201 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 3 

**EN 202 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 3 

**EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3 

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ 3 

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษชนิดต่างๆ 3 

**EN 305 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ 3 

**EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์ 3 
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**EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้

**EN 309 การฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 1 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและอเมริกนั 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

3.3.1.2 วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป

และหมวดวิชาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น ยกเวน้ EN 101, EN 102, EN 201 และEN 202 โดยเลือก

เรียนกระบวนวชิาในหมวดเดียวกนัหรือสองหมวดรวมกนัก็ไดแ้ต่ทั้งน้ี เม่ือนบัรวมกบักระบวนวิชา

ในวชิาโทบงัคบัแลว้ ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300 – 499 จาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

3.3.2 วชิาโทภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 24 หน่วยกิต 

3.3.2.1 วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

แบ่งเป็น 3 แผน โดยนกัศึกษาสามารถเลือกไดแ้ผนเดียว 

1) ภาษาองักฤษธุรกิจ หน่วยกิต 

**EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 3 

**EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 3 

**EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 3 

  *EN 411 การสัมภาษณ์งานภาษาองักฤษ 3 

2) ภาษาองักฤษเพื่อการท่องเท่ียว หน่วยกิต 

**EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3 

**EN 410 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3 

  *EN 427 ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 3 

**EN 428 ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียว 

เพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย 3 

3) ภาษาองักฤษเพื่อการแปล หน่วยกิต 

**EN 322 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3 

**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก 3 

**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ 3 

**EN 425 การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ 

**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ภาษาองักฤษ 

เลือก 1 กระบวนวิชา 
3 หน่วยกิต 

เลือก 1 กระบวนวิชา 
3 หน่วยกิต 

เลือก 1 กระบวนวิชา 
3 หน่วยกิต 
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3.3.2.2 วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

ให้นกัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาองักฤษเฉพาะ

ดา้นอีก 4 กระบวนวชิา แต่ตอ้งไม่ซํ้ ากบักระบวนวชิาโทบงัคบัตามแผนท่ีเลือกเรียนไปแลว้ 

3.3.3 วชิาโทวรรณคดีองักฤษ 24 หน่วยกิต 

3.3.3.1 วชิาโทบงัคบั 3 หน่วยกิต 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและ 

วรรณคดีอเมริกนั 

**EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 

3.3.3.2 วชิาโทเลือก 21 หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนวชิาใดๆ ในหมวดวชิาวรรณคดีอีก 7 กระบวนวิชา แต่

ทั้งน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300 – 499 ไม่นอ้ยกวา่ 15 หน่วยกิต 

3.3.4 วชิาโทภาษาศาสตร์ 24 หน่วยกิต 

3.3.4.1 วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต หน่วยกิต 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 3 

**LI 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ 3 

**LI 312 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 3 

LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 

3.3.4.2 วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

ให้นกัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชาภาษาศาสตร์ทัว่ไป

และภาษาศาสตร์ประยกุต ์แต่ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300 – 499 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 

4. กระบวนวชิาภาษาองักฤษทีภ่าควชิาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์เปิดสอน 

4.1 หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป หน่วยกิต 

**EN 101 ประโยคภาษาองักฤษพื้นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชีวติประจาํวนั 3 

**EN 102 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป 3 

**EN 201 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 3 

**EN 202 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 3 

**EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 3 

**EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้ 3 

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาองักฤษสั้นๆ 3 

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 3 

เลือก 1 กระบวนวิชา 
3 หน่วยกิต 
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**EN 303 การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ๆ ไป 3 

**EN 304 การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาองักฤษ 3 

**EN 305 การเขียนความเรียงและยอ่ความภาษาองักฤษ 3 

**EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อการวเิคราะห์ 3 

**EN 307 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความซาบซ้ึง 3 

**EN 309 การฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 1 3 

**EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมายภาษาองักฤษ 3 

**EN 406 การเขียนความเรียงและบทวจิารณ์ภาษาองักฤษ 3 

**EN 407 การฟังภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 2 3 

4.2 หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หน่วยกิต 

* EN 315 ภาษาองักฤษสาํหรับบุคลากรทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข 3 

**EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 3 

**EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 3 

**EN 322 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 3 

**EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 3 

**EN 324 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ 3 

**EN 325 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 3 

**EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ - 

**EN 327 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ 3 

**EN 328 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์ 3 

**EN 329 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 3 

**EN 410 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์2 3 

  * EN 411 ภาษาองักฤษในการสัมภาษณ์ 3 

**EN 420 ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานุการ 3 

**EN 421 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์ 3 

**EN 422 การเขียนภาษาองักฤษแบบสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ 3 

**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษสาํหรับเด็ก 3 

**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ 3 

**EN 425 การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยายภาษาองักฤษ 3 

**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ภาษาองักฤษ 3 

* EN 427 ภาษาองักฤษเพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียว 3 
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**EN 428 ภาษาองักฤษสาํหรับการท่องเท่ียวเพื่อศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย 3 

**EN 429 ภาษาองักฤษระดบัสูงในสาขาวทิยาศาสตร์ 3 

4.3 หมวดวชิาวรรณคดี 

4.3.1 หมวดวรรณคดีองักฤษและอเมริกนัโดยแบ่งตามประเภท หน่วยกิต 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 3 

**EN 250 ร้อยแกว้องักฤษและอเมริกนัประเภทพรรณนาและบรรยาย 3 

**EN 352 กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั 3 

**EN 355 เร่ืองสั้นองักฤษและอเมริกนั 3 

(EN253) 

**EN 357 นวนิยายองักฤษและอเมริกนั 3 

**EN 358 ละครองักฤษและอเมริกนั 3 

(EN256) 

4.3.2 หมวดวรรณคดีองักฤษ หน่วยกิต 

**EN 330 วรรณคดีสมยัแองโกลแซกซนัและสมยักลาง 3 

**EN 331 วรรณคดีสมยัอลิซาบีธนั 3 

**EN 338 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 3 

**EN 339 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 3 

**EN 341 วรรณคดีองักฤษสมยัโรแมนติก 3 

**EN 342 วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและสมยัเอด็เวอร์เดียน 3 

**EN 441 นกัประพนัธ์สตรีองักฤษ 3 

(EN361) 

**EN 442 วรรณคดีองักฤษสมยัใหม่ 3 

(EN445) 

  * EN 443 วรรณคดีองักฤษร่วมสมยั 3 

  * EN 444 บทละครของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ 3 

4.3.3 หมวดวรรณคดีอเมริกนั หน่วยกิต 

**EN 370 วรรณคดีอเมริกนัสมยัอาณานิคมและสมยัก่อสร้างประเทศ 3 

**EN 371 วรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติก 3 

**EN 372 วรรณคดีอเมริกนัสมยัสัจนิยมและธรรมชาตินิยม 3 

  * EN 470 วรรณคดีอเมริกนัสมยัใหม่ 3 
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**EN 473 วรรณคดีอเมริกนัร่วมสมยั 3 

(EN373) 

**EN 477 วรรณกรรมอเมริกนัยอดนิยม 3 

**EN 478 นกัประพนัธ์สตรีอเมริกนั 3 

**EN 480 นิทานพื้นบา้นอเมริกนั 3 

**EN 481 วรรณกรรมของนกัประพนัธ์แอฟริกนั-อเมริกนั 3 

**EN 482 วรรณกรรมอเมริกนัภาคใต ้ 3 

4.3.4 หมวดวรรณคดีโลก หน่วยกิต 

**EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพื้นฐานของวรรณคดี 3 

**EN 391 วรรณกรรมสาํหรับเด็ก 3 

**EN 392 วรรณคดียโุรป 3 

**EN 394 วรรณกรรมของนกัเขียนเอเชีย 3 

**EN 395 วรรณกรรมของนกัเขียนรางวลัโนเบล 3 

**EN 491 วรรณคดีวจิารณ์ 3 

**EN 492 วรรณกรรมวจิารณ์สังคม 3 

**EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก 3 

**EN 494 วรรณกรรมสะทอ้นทศันคติทางศาสนา 3 

4.4 หมวดวชิาภาษาศาสตร์ 

4.4.1 หมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป หน่วยกิต 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 3 

**LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 3 

**LI 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสัทศาสตร์และสัทวทิยาภาษาองักฤษ 3 

**LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ 3 

**LI 310 สัทศาสตร์ทัว่ไป 3 

**LI 311 สัทวทิยา 1 3 

**LI 312 วากยสัมพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 3 

 LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 3 

**LI 315 ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ 3 

**LI 316 ไวยากรณ์องักฤษแบบปริวรรตเบ้ืองตน้ 3 

**LI 411 ประวติัภาษาศาสตร์ 3 

**LI 412 สัทวทิยา 2 3 
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**LI 413 ภาษาศาสตร์ภาคประวติัเบ้ืองตน้ 3 

**LI 414 ประวติัภาษาองักฤษ 3 

**LI 417 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัไวยากรณ์องักฤษแบบปริวรรต 3 

**LI 418 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ในปัจจุบนั 3 

**LI 419 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาและพฤติกรรม 3 

4.4.2 หมวดภาษาศาสตร์ประยกุต ์ หน่วยกิต 

**LI 380 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์ประยกุต ์ 3 

**LI 384 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์สังคม 3 

**LI 385 วาทกรรมวเิคราะห์และกลวธีิการใชภ้าษา 3 

**LI 386 วจันปฏิบติัศาสตร์ 1 3 

**LI 387 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์จิตวทิยา 3 

**LI 388 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษา 3 

**LI 389 ภาษาสัมพนัธ์ศึกษา 3 

**LI 390 การวเิคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกบัภาษาไทย 3 

 LI 391 ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด 3 

**LI 392 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 3 

**LI 394 ภาษาศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนวรรณคดี 3 

**LI 395 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 1 3 

**LI 397 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ 1 3 

**LI 398 ปัญหาการใชค้าํและรูปแบบประโยคภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาไทย 3 

**LI 482 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2 3 

**LI 485 การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการใชภ้าษาองักฤษ 3 

**LI 486 วจันปฏิบติัศาสตร์ 2 3 

**LI 487 ภาษาศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา 3 

**LI 494 ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา 3 

**LI 495 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 2 3 

**LI 497 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ 2 3 

**LI 499 การวเิคราะห์ขอ้ผดิพลาดในการอ่านภาษาองักฤษ 3 
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เปรียบเทยีบข้อแตกต่างระหว่างหลกัสูตร พ.ศ. 2531 กบัหลกัสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2551 

 ความแตกต่างในหมวดวชิาเอก 

หลกัสูตรฉบับปีการศึกษา 2531 หลกัสูตรฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2551 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 57 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

วชิาเอกบงัคบั 27 หน่วยกิต 

EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

EN 204 การสนทนาในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้

EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ 

EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ 

EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษ 

และวรรณคดีอเมริกนั 

EN 305 การเขียนเชิงสาธก 

EN 306 การอ่านเพ่ือการศึกษาขอ้เท็จจริง 

EN 405 การเขียนบทยอ่ความ 

บทแสดงความคิดเห็นและจดหมาย 

LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

 

 

 

 

วชิาเอกเลือก 30 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ จาํนวน 30 หน่วยกิต 

ในจาํนวนน้ีตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300-499 ไม่

นอ้ยกวา่ 21 หน่วยกิต โดยเนน้ในหมวดใดหมวดหน่ึง 

ดงัต่อไปน้ี 

1. วชิาเอกเลือกภาษาองักฤษ 30 หน่วยกิต 

1.1 เลือก 2 กระบวนวชิา (6 หน่วยกิต) จากกระบวน

วชิาต่อไปน้ี 

LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 

LI 211 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ 

LI 311 สทัวทิยา 1 

LI 312 วากยสมัพนัธ์ศึกษา 

LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 

LI 390 การวเิคราะห์เทียบภาษาองักฤษกบั 

ภาษาไทย 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 63 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

วชิาเอกบงัคบั 30 หน่วยกิต 

**EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

**EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษในลกัษณะ 

 ท่ีกาํหนดให ้

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษา 

 องักฤษสั้นๆ 

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษ 

 และวรรณคดีอเมริกนั 

 EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี 

**EN 305 การเขียนความเรียงและยอ่ความ 

 ภาษาองักฤษ 

**EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 

**EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย 

  ภาษาองักฤษ 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

วชิาเอกเลือก 33 หน่วยกิต 

ให้เลือกเรียนกระบวนวิชาต่างๆ จาํนวน 33 หน่วยกิต 

ในจาํนวนน้ี ตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดับ 300-499 

ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยเน้นหนักในหมวดใด

หมวดหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 

1. วชิาเอกเลือกภาษาองักฤษทัว่ไป 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

ภาษาศาสตร์ท่ีเปิดสอนในภาควิชาภาษาองักฤษและ

ภาษาศาสตร์ จํานวน 6 หน่วยกิต โดยเลือกจาก

กระบวนวชิาต่อไปน้ี 

**LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 

**LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ 

**LI 311 สทัวทิยา 1 

**LI 312 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 

 LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 
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LI 499 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่าน 

1.2 เลือก 2 กระบวนวิชา (6 หน่วยกิต) จากหมวด

วรรณคดีอังกฤษ หมวดวรรณคดีอเมริกัน และหมวด

วรรณคดีโลก โดยเลือกจากหมวดเดียวกัน หรือต่าง

หมวดก็ได ้

1.3 เลือก 6 กระบวนวิชา (18 หน่วยกิต) จากหมวด

ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หรือเลือก 6 กระบวนวิชา (18 

หน่วยกิต) จากหมวดภาษาองักฤษเฉพาะดา้นและหมวด

ภาษาองักฤษทัว่ไปผสมกนั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. วชิาเอกภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

ไม่มีในหลกัสูตรน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**LI 390 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกับ

ภาษาไทย 

**LI 499 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

1.2 เลือกเรียนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี ท่ีเปิด

สอนในภาควิชาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน 

6 หน่วยกิต 

1.3 เลือกเรียนวชิาเฉพาะหมวดใดหมวดหน่ึงท่ีเปิด

สอนใ นภาควิชาภา ษาอังกฤ ษแล ะภาษาศ าสต ร์ 

ดงัต่อไปน้ีคือ หมวดวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป หมวดวิชา

ภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หมวดวชิาวรรณคดี และหมวด

วชิาภาษาศาสตร์ จาํนวน 21 หน่วยกิต หรือ 

1.4 เลือกเรียนวชิาในหมวดวิชาภาษาองักฤษทัว่ไป 

หมวดวิชาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น หมวดวิชาวรรณคดี 

หมวดวิชาภาษาศาสตร์ รวมกันจาํนวน 21 หน่วยกิต 

กระบวนวิชาในขอ้ (1.2) (1.3) (1.4) ตอ้งเป็นกระบวน

วชิาในระดบั 300-499 

หมายเหตุ นักศึกษาวิชาเอกเลือกภาษาองักฤษทั่วไป

ตอ้งเรียนวิชาในขอ้ (1.1) กบัขอ้ (1.2) และเลือกเรียน

วชิาในขอ้ (1.3) หรือ ขอ้ (1.4) 

 

2. วชิาเอกเลือกภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 33 หน่วยกิต 

2.1 วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 

**EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 

**EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 

**EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

**EN 324 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยศาสตร์ 

**EN 325 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 

**EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 

**EN 327 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ 

**EN 328 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์ 

**EN 329 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 

**EN 421 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์

2.2 วชิาเลือก 21 หน่วยกิต 

เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะ

เลือก 1 

กระบวนวิชา 

เลือก 1 

กระบวนวิชา 
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3. วชิาเอกเลือกสายวรรณคดี 30 หน่วยกิต 

3.1 เลือกเรียนวิชาในหมวดวรรณคดี จํานวน 21 

หน่วยกิต 

3.2 เ ลือกเรียนวิชาใดๆ  ท่ี เ ปิดสอนในภาควิชา

ภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ อีก 9 หน่วยกิต 

ทั้ งน้ีกระบวนวิชาท่ีเลือกเรียนใน ข้อ 3.1 และ 3.2 

จะตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดบั 300-499 ไม่นอ้ยกวา่ 

21 หน่วยกิต 

 

4. วชิาเอกเลือกสายภาษาศาสตร์ 30 หน่วยกิต 

4.1 วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 

LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 

LI 211 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ 

LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ 

LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 

4.2 กระบวนวิชาใดๆ ในหมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป 

และหมวดภาษาศาสตร์ประยกุต ์โดยเลือกกระบวนวิชา

ในหมวดหน่ึงหรือทั้งสองหมวดรวมกนัก็ได ้จาํนวน 4 

กระบวนวชิา และ 

4.3 กระบวนวิชาใดๆ ในสาขาภาษาองักฤษอีก 2 

กระบวนวชิา รวม 6 หน่วยกิต 

ดา้นในระดบั 300-499 

3. วชิาเอกเลือกวรรณคดี 33 หน่วยกิต 

3.1 เลือกเรียนวชิาในหมวดวชิาวรรณคดีท่ีเปิดสอน

ในภาควิชาภาษาองักฤษและภาษาศาสตร์ จาํนวน 24 

หน่วยกิต 

3.2 เลือกเรียนวิชาในหมวดอ่ืนหรือหมวดวิชา

วรรณคดีท่ี เปิดสอนในภาควิชาภาษาอังกฤษและ

ภาษาศาสตร์ อีก 9 หน่วยกิต ทั้งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวิชา

ในระดบั 300-499 

 

4. วชิาเอกเลือกภาษาศาสตร์ 33 หน่วยกิต 

4.1 วชิาบงัคบั 12 หน่วยกิต 

**LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 

**LI 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์ 

และสทัวทิยาภาษาองักฤษ 

**LI 312 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 

 LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 

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

ภาษาศาสตร์ทั่วไป และภาษาศาสตร์ประยุกต์ รวม 

21 หน่วยกิต ทั้ งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดับ 

300-499 

 

 ความแตกต่างของวชิาโทบงัคบัและวชิาโทเลือก 

หลกัสูตรฉบับปีการศึกษา 2531 หลกัสูตรฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2551 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 30 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

วชิาโทภาษาองักฤษทัว่ไป 

วชิาโทบงัคบั 15 หน่วยกิต 

1. นกัศึกษาท่ีเรียนกระบวนวิชา EN 101, EN 102, EN 

201, และ EN 202 แลว้ให้เลือกเรียนกระบวนวิชา

ต่อไปน้ี 

EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ 

EN 305 การเขียนเชิงสาธก 

EN 306 การอ่านเพ่ือขอ้เท็จจริง 

 

กาํหนดจาํนวนหน่วยกิตรวม 24 หน่วยกิต แบ่งเป็น 

วชิาโทภาษาองักฤษทัว่ไป 

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

1. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และคณะอ่ืนๆท่ีเรียน

ภาษาองักฤษเป็นวิชาศึกษาทั่วไปแลว้ ให้เลือกเรียน

กระบวนวิชาต่อไปน้ี โดยไม่ตอ้งเลือก EN 201 และ 

EN 202 

**EN 201 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 

**EN 202 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 

**EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉท 
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EN 204 การสนทนาในลกัษณะท่ี 

กาํหนดให ้

EN 309 การฟังเพ่ือความเขา้ใจ 1 

EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ือง 

วรรณคดีองักฤษและอเมริกนั 

LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

2. นกัศึกษาท่ีเรียนกระบวนวชิา EN 101 และ EN102 

แลว้ใหเ้ลือกเรียนกระบวนวชิาต่อไปน้ี 

EN 201 การอ่านเอาความ 

EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ 

EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ 

EN 204 การสนทนาในลกัษณะ 

ท่ีกาํหนดให ้

EN 309 การฟังเพ่ือความเขา้ใจ 1 

EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ือง 

วรรณคดีองักฤษและอเมริกนั 

LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

วชิาโทเลือก 15 หน่วยกิต 

1. ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวด

วิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

เฉพาะดา้น ยกเวน้ EN 101, EN 102, EN 201 และ EN 

202 โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกนัหรือ

สองหมวดรวมกนัก็ได ้จาํนวน 5 วชิา 

2. เม่ือนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้ว 

ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300–499 จาํนวนไม่นอ้ย

กวา่ 9 หน่วยกิต 

วชิาโทภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

ไม่มีในหลกัสูตรน้ี 

ภาษาองักฤษสั้นๆ 

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 

**EN 305 การเขียนความเรียงและยอ่ความ 

 ภาษาองักฤษ 

**EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 

**EN 204 การสนทนาภาษาองักฤษ 

 ในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้

**EN 309 การฟังภาษาองักฤษ 

 เพ่ือความเขา้ใจ 1 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดี 

 องักฤษและวรรณคดีอเมริกนั 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

 

 

 

 

 

 

 

วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

1. ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวด

วิชาภาษาอังกฤษทั่วไปและหมวดวิชาภาษาอังกฤษ

เฉพาะดา้น ยกเวน้ EN 101, EN 102, EN 201 และ EN 

202 โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาในหมวดเดียวกนัหรือ

สองหมวดรวมกนัก็ไดจ้าํนวน 4 วชิา 

2. เม่ือนับรวมกับกระบวนวิชาในวิชาโทบังคับแล้ว 

ตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดบั 300 – 499 จาํนวนไม่

นอ้ยกวา่ 9 หน่วยกิต 

วชิาโทภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียนกระบวนวชิาในแผนใดแผนหน่ึง

จาก 3 แผนดงัน้ี 

1. ภาษาองักฤษธุรกิจ 

**EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 

**EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 

**EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 

เลือก 1 

กระบวน

วิชา 

เลือก 1 

กระบวน

วิชา เลือก 1 

กระบวน

วิชา 

เลือก 1 

กระบวน

วิชา 

เลือก 1 

กระบวน

วิชา 

เลือก 1 

กระบวน

วิชา 
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 *EN 411 ภาษาองักฤษในการสมัภาษณ์ 

2. ภาษาองักฤษเพ่ือการท่องเท่ียว 

**EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

**EN 410 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

* EN 427 ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

**EN 428 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเท่ียวเพ่ือ

ศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย 

3. ภาษาองักฤษเพ่ือการแปล 

**EN 322 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 

**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษ 

สาํหรับเด็ก 

**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ 

**EN 425 การแปลเร่ืองสั้นและ 

นวนิยายภาษาองักฤษ 

**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และ 

บทโทรทศัน์ภาษาองักฤษ 

วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา

ภาษาองักฤษเฉพาะดา้นอีก 4 กระบวนวิชา แต่ตอ้งไม่

ซํ้ ากบักระบวนวชิาท่ีเลือกเรียนในวชิาโทบงัคบั 

วชิาโทวรรณคดี 

วชิาโทบงัคบั 3 หน่วยกิต 

ใหน้กัศึกษาเลือกเรียน EN 230 หรือ EN 291 

1 กระบวนวชิา (3 หน่วยกิต) 

วชิาโทเลือก 21 หน่วยกิต 

1. นักศึกษาเรียนกระบวนวิชาในหมวดวิชาวรรณคดี 

จาํนวน 7 กระบวนวชิา 

2. ตอ้งเป็นกระบวนวชิาในระดบั 300-499 ไม่นอ้ยกวา่ 

15 หน่วยกิต 

วชิาโทภาษาศาสตร์ 

วชิาโทบงัคบั 12 หน่วยกิต 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

**LI 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และ 

สทัวทิยาภาษาองักฤษ 

**LI 312 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 

 LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 

เลือก 1 

กระบวน

วิชา 
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วชิาโทเลือก 12 หน่วยกิต 

ให้นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆ ในหมวดวิชา

ภาษาศาสตร์ทั่วไปและภาษาศาสตร์ประยุกต์  4 

กระบวนวิชา แต่ทั้ งน้ีตอ้งเป็นกระบวนวิชาในระดับ 

300–499 ไม่นอ้ยกวา่ 6 หน่วยกิต 

 

 ความแตกต่างของกระบวนวชิาในหมวดต่างๆ 

หลกัสูตรฉบับปีการศึกษา 2531 หลกัสูตรฉบับปรับปรุงปีการศึกษา 2551 

หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป 

EN 101 ประโยคพ้ืนฐานและศพัทจ์าํเป็นใน 

ชีวติประจาํวนั 

EN 102 ประโยคและศพัทท์ัว่ไป 

EN 201 การอ่านเอาความ 

EN 202 การอ่านตีความ 

EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

EN 204 การสนทนาในลกัษณะท่ีกาํหนดให ้

EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ 

EN 206 การเขียนอนุเฉทชนิดต่างๆ 

EN 303 การสนทนาในเร่ืองทัว่ๆ ไป 

EN 304 การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์ 

EN 305 การเขียนเชิงสาธก 

EN 306 การอ่านเพ่ือศึกษาขอ้เท็จจริง 

EN 307 การอ่านเพ่ือความซาบซ้ึง 

EN 309 การฟังเพ่ือความเขา้ใจ 1 

EN 405 การเขียนบทยอ่ความ บทแสดงความเห็น 

และจดหมาย 

EN 406 การเขียนความเรียงและบทวจิารณ์ 

EN 407 การฟังเพ่ือความเขา้ใจ 2 

 

 

 

 

 

 

หมวดวชิาภาษาองักฤษทัว่ไป 

**EN 101 ประโยคภาษาอังกฤษพ้ืนฐานและศัพท์

จาํเป็นในชีวติประจาํวนั 

**EN 102 ประโยคภาษาองักฤษและศพัทท์ัว่ไป 

**EN 201 การอ่านเอาความภาษาองักฤษ 

**EN 202 การอ่านตีความภาษาองักฤษ 

**EN 203 การออกเสียงภาษาองักฤษ 

**EN 204 การสนทนาภาษาอังกฤษในลักษณะท่ี

กาํหนดให ้

**EN 205 การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษา 

องักฤษสั้นๆ 

**EN 206 การเขียนอนุเฉทภาษาองักฤษ 

**EN 303 การสนทนาภาษาองักฤษในเร่ืองทัว่ๆ ไป 

**EN 304 การอภิปรายและการกล่าวสุนทรพจน์

ภาษาองักฤษ 

**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

ภาษาองักฤษ 

**EN 306 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือการวเิคราะห์ 

**EN 307 การอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความซาบซ้ึง 

**EN 309 การฟังภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 1 

**EN 405 การเขียนบทแสดงความเห็นและจดหมาย

ภาษาองักฤษ 

**EN 406 ก า ร เ ขี ย น ค วาม เ รี ย ง แ ล ะ บ ท วิจ า ร ณ์

ภาษาองักฤษ 

**EN 407 การฟังภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 2 
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หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

EN 320 ภาษาองักฤษในเร่ืองการสมคัรงาน 

EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 

EN 322 จุดมุ่งหมายหลกัการและวธีิแปล 

EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์

EN 324 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ 

EN 325 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 

EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 

EN 327 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ 

EN 328 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์ 

EN 329 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 

EN 420 ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานุการ 

EN 421 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์

EN 422 การเขียนแบบสร้างสรรคเ์บ้ืองตน้ 

EN 423 การแปลวรรณกรรมสาํหรับเด็ก 

EN 424 การแปลข่าวและสารคดี 

EN 425 การแปลเร่ืองสั้นและนวนิยาย 

EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทศัน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวชิาวรรณคดี 

หมวดแนวประเภทของวรรณกรรม 

EN 241 กวนิีพนธ์ประเภทบรรยาย 

EN 250 ข้อเขียนร้อยแก้วประเภทพรรณนาและ

 

หมวดวชิาภาษาองักฤษเฉพาะดา้น 

 * EN 315 ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ สํ า ห รั บ บุ ค ล า ก ร ท า ง

การแพทยแ์ละสาธารณสุข 

**EN 320 ภาษาองักฤษในการสมคัรงาน 

**EN 321 ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสาํนกังาน 

**EN 322 การแปลภาษาองักฤษเบ้ืองตน้ 

**EN 323 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์1 

**EN 324 ภาษาองักฤษในสาขาวทิยาศาสตร์ 

**EN 325 ภาษาองักฤษในสาขาเศรษฐศาสตร์ 

**EN 326 ภาษาองักฤษในสาขาบริหารธุรกิจ 

**EN 327 ภาษาองักฤษในสาขารัฐศาสตร์ 

**EN 328 ภาษาองักฤษในสาขานิติศาสตร์ 

**EN 329 ภาษาองักฤษในสาขาศึกษาศาสตร์ 

**EN 410 ภาษาองักฤษสาํหรับมคัคุเทศก ์2 

 * EN 411 ภาษาองักฤษในการสมัภาษณ์ 

**EN 420 ภาษาองักฤษสาํหรับเลขานุการ 

**EN 421 ภาษาองักฤษในส่ือส่ิงพิมพ ์

**EN 422 การเขียนภาษาอังกฤษแบบสร้างสรรค์

เบ้ืองตน้ 

**EN 423 การแปลวรรณกรรมภาษาองักฤษ 

สาํหรับเด็ก 

**EN 424 การแปลข่าวและสารคดีภาษาองักฤษ 

**EN 425 ก า ร แ ป ล เ ร่ื อ ง สั้ น แ ล ะ น ว นิ ย า ย

ภาษาองักฤษ 

**EN 426 การแปลบทภาพยนตร์และบทโทรทัศน ์

ภาษาองักฤษ 

* EN 427 ภาษาองักฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียว 

**EN 428 ภาษาอังกฤษสําหรับการท่องเท่ียวเพ่ือ

ศึกษาศิลปวฒันธรรมไทย 

**EN 429 ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ สู ง ใ น ส า ข า

วทิยาศาสตร์ 

หมวดวชิาวรรณคดี 

หมวดวรรณคดีอังกฤษและอเมริกันโดยแบ่งตาม

ประเภท 

**EN 230 ความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองวรรณคดีองักฤษ
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ประเภทบรรยาย 

EN 253 เร่ืองสั้นประเภทเนน้การดาํเนินเร่ือง 

EN 255 นวนิยายประเภทเนน้เหตุการณ์ 

EN 256 ความรู้พ้ืนฐานในเร่ืองการละครอังกฤษ

และการละครอเมริกนั 

EN 351 บทประพนัธ์ร้อยแกว้ประเภทอรรถาธิบาย

และประเภทสาธก 

EN 352 กวี นิพ น ธ์ป ร ะเ ภทแ สดง อ าร ม ณ์แ ล ะ

ความคิดความรู้สึกส่วนตวั 

EN 355 เ ร่ื อง สั้ น ปร ะเ ภท เ น้น พัฒ นาการข อ ง

บุคลิกภาพของตวัละคร 

EN 356 นวนิยายประเภทเน้นพัฒนาการของ

บุคลิกภาพของตวัละคร 

EN 357 นวนิยายประเภทเน้นปฏิกิริยาระหว่าง

บุคลิกภาพของตวัละครและเหตุการณ์ 

EN 358 บทละครประเภทสัจนิยมและประเภทสัจ

นิยมแปรรูป 

EN 359 บทละครประเภทแหวกแนว 

หมวดวรรณคดีองักฤษ 

EN 230 ความรู้เบ้ืองต้นในเร่ืองวรรณคดีอังกฤษ

และวรรณคดีอเมริกนั 

EN 330 วรรณคดีสมยัแองโกลแซกซนัและ 

สมยักลาง 

EN 331 วรรณคดีสมยัอลิซาบีธนั 

EN 338 วรรณคดีสมยัคริสตศตวรรษท่ี 17 

EN 339 วรรณคดีสมยัคริสตศตวรรษท่ี 18 

EN 341 วรรณคดีโรแมนติก 

EN 342 วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและสมยั 

เอด็เวอร์เดียน 

EN 361 นวนิยายสาํคญัของนกัเขียนสตรีองักฤษ 

มีช่ือ 

EN 362 กวนิีพนธ์ของวลิเล่ียม เวร์ิดสเวร์ิธ 

EN 364 กวนิีพนธ์ของจอห์น คีทส์ 

EN 445 วรรณคดีสมยัใหม่ 

EN 461 กวนิีพนธ์ของเจฟฟรีย ์ชอเซอร์ 

EN 462 กวนิีพนธ์ของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ 

และวรรณคดีอเมริกนั 

**EN 250 ร้อยแก้วอังกฤษและอเมริกันประเภท

พรรณนาและบรรยาย 

**EN 352 กวนิีพนธ์องักฤษและอเมริกนั 

**EN 355 เร่ืองสั้นองักฤษและอเมริกนั 

  (EN 253) 

**EN 357 นวนิยายองักฤษและอเมริกนั 

**EN 358 ละครองักฤษและอเมริกนั 

  (EN256) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวรรณคดีองักฤษ 

**EN 330 วรรณคดีสมยัแองโกลแซกซนัและ 

สมยักลาง 

**EN 331 วรรณคดีสมยัอลิซาบีธนั 

**EN 338 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 17 

**EN 339 วรรณคดีองักฤษสมยัคริสตศ์ตวรรษท่ี 18 

**EN 341 วรรณคดีองักฤษสมยัโรแมนติก 

**EN 342 วรรณคดีสมยัวคิตอเรียนและ 

สมยัเอด็เวอร์เดียน 

**EN 441 นกัประพนัธ์สตรีองักฤษ 

(EN 361) 

**EN 442 วรรณคดีองักฤษสมยัใหม่ 

(EN445) 

* EN 443 วรรณคดีองักฤษร่วมสมยั 

* EN 444 บทละครของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ 
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EN 463 บทละครประวติัศาสตร์ของวลิเล่ียม 

เช็คสเปียร์ 

EN 464 สุขนาฏกรรมของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ 

EN 465 โศกนาฏกรรมของวลิเล่ียม เช็คสเปียร์ 

EN 466 วรรณกรรมของโจนาธาน สวฟิท ์

EN 468 วรรณกรรมของแซมมวล จอห์นสนั 

EN 469 วรรณกรรมของจอร์จ เบอร์นาร์ด ชอว ์

หมวดวรรณคดีอเมริกนั 

EN 370 วรรณกรรมอเมริกันสมัยอาณานิคมและ

สมยัก่อสร้างประเทศ 

EN 371 วรรณกรรมอเมริกนัสมยัโรแมนติก 

EN 372 วรรณกรรมอเมริกันสมัยสัจนิยมและ

ธรรมชาตินิยม 

EN 373 วรรณกรรมอเมริกนัร่วมสมยั 

EN 380 นวนิยายและเร่ืองสั้นสมยัโรแมนติก 

EN 381 นวนิยายและเร่ืองสั้ นสมัยสัจนิยมและ

ธรรมชาตินิยม 

EN 382 กวนิีพนธ์สมยัโรแมนติก 

EN 383 กวนิีพนธ์สมยัสจันิยม 

EN 384 นวนิยายและเร่ืองสั้นร่วมสมยั 

EN 385 กวนิีพนธ์ร่วมสมยั 

EN 470 ฮอวธ์อร์น และเมลวลิล ์

EN 471 เฮน็ร่ี เจมส์ 

EN 472 ฟรอสท ์และแซนเบิร์ก 

EN 473 เออร์เนสท ์เฮมม่ิงเวย ์

EN 474 จอห์น สไตน์เบ็ก 

EN 475 สก๊อต ฟิทซ์เจอรัลด ์

EN 476 ที เอส อีเลียต 

EN 477 วรรณกรรมยอดนิยม 

EN 478 นกัประพนัธ์สตรี 

EN 480 นิทานพ้ืนบา้นอเมริกนั 

EN 481 วรรณกรรมของนกัประพนัธ์อเมริกนัผิวดาํ 

EN 482 วรรณกรรมภาคใต ้

EN 483 วรรณกรรมตามแนวคิดแบบทรานเซ็น

เด็นทลัลิซซ่ึม 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดวรรณคดีอเมริกนั 

**EN 370 วรรณคดีอเมริกนัสมยัอาณานิคมและสมยั

ก่อสร้างประเทศ 

**EN 371 วรรณคดีอเมริกนัสมยัโรแมนติก 

**EN 372 ว ร ร ณ ค ดี อ เ ม ริ กัน ส มัย สั จ นิ ย ม แ ล ะ

ธรรมชาตินิยม 

* EN 470 วรรณคดีอเมริกนัสมยัใหม่ 

**EN 473 วรรณคดีอเมริกนัร่วมสมยั 

  (EN 373) 

**EN 477 วรรณกรรมอเมริกนัยอดนิยม 

**EN 478 นกัประพนัธ์สตรีอเมริกนั 

**EN 480 นิทานพ้ืนบา้นอเมริกนั 

**EN 481 วรรณกรรมของนักประพนัธ์แอฟริกัน-

อเมริกนั 

**EN 482 วรรณกรรมอเมริกนัภาคใต ้
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หมวดวรรณคดีโลก 

EN 291 ตาํนานอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี 

EN 391 วรรณกรรมสาํหรับเด็ก 

EN 392 เร่ืองสั้นจากยโุรป 

EN 393 บทละครจากยโุรป 

EN 394 วรรณกรรมท่ีน่าสนใจของนักเขียนชาว

ตะวนัออก 

EN 395 วรรณกรรมของนกัเขียนรางวลัโนเบล 

EN 491 วรรณคดีวจิารณ์ 

EN 492 วรรณกรรมวจิารณ์สงัคม 

EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก 

EN 494 วรรณกรรมท่ีเน้นหนักเร่ืองทัศนคติทาง

ศาสนา 

หมวดวชิาภาษาศาตร์ 

หมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป 

LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 

LI 211 สทัศาสตร์ภาษาองักฤษ 

LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ 

LI 310 สทัศาสตร์ทัว่ไป 

LI 311 สทัวทิยา 1 

LI 312 วากยสมัพนัธ์ศึกษา 

LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 

LI 315 ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ 

LI 316 ไวยากรณ์องักฤษแบบปริวรรตเบ้ืองตน้ 

LI 411 ประวติัภาษาศาสตร์ 

LI 412 สทัวทิยา 2 

LI 413 ภาษาศาสตร์ภาคประวติัเบ้ืองตน้ 

LI 414 ประวติัภาษาองักฤษ 

LI 417 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัไวยากรณ์องักฤษ

แบบปริวรรต 

LI 418 หัวข้อ ท่ี น่ าสนใจทางภาษาศาสตร์ใน

ปัจจุบนั 

LI 419 หั ว ข้อ ท่ี น่ า ส น ใ จ เ ก่ี ย ว กับ ภ า ษ า แ ล ะ

พฤติกรรม 

 

หมวดวรรณคดีโลก 

**EN 291 เทพนิยายอนัเป็นพ้ืนฐานของวรรณคดี 

**EN 391 วรรณกรรมสาํหรับเด็ก 

**EN 392 วรรณคดียโุรป 

**EN 394 วรรณกรรมของนกัเขียนเอเซีย 

**EN 395 วรรณกรรมของนกัเขียนรางวลัโนเบล 

**EN 491 วรรณคดีวจิารณ์ 

**EN 492 วรรณกรรมวจิารณ์สงัคม 

**EN 493 วรรณกรรมเอกของโลก 

**EN 494 วรรณกรรมสะทอ้นทศันคติทางศาสนา 

 

 

 

หมวดวชิาภาษาศาตร์ 

หมวดภาษาศาสตร์ทัว่ไป 

**LI 200 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษา 

**LI 210 ภาษาศาสตร์เบ้ืองตน้ 

**LI 211 ความรู้เบ้ืองตน้ทางสทัศาสตร์และ 

สทัวทิยาภาษาองักฤษ 

**LI 212 โครงสร้างภาษาองักฤษ 

**LI 310 สทัศาสตร์ทัว่ไป 

**LI 311 สทัวทิยา 1 

**LI 312 วากยสมัพนัธ์ภาษาองักฤษศึกษา 

 LI 313 ความรู้เบ้ืองตน้ทางอรรถศาสตร์ 

**LI 315 ภาษาถ่ินในภาษาองักฤษ 

**LI 316 ไวยากรณ์องักฤษแบบปริวรรตเบ้ืองตน้ 

**LI 411 ประวติัภาษาศาสตร์ 

**LI 412 สทัวทิยา 2 

**LI 413 ภาษาศาสตร์ภาคประวติัเบ้ืองตน้ 

**LI 414 ประวติัภาษาองักฤษ 

**LI 417 หวัขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัไวยากรณ์องักฤษ

แบบปริวรรต 

**LI 418 หัวขอ้ท่ีน่าสนใจเก่ียวกบัภาษาศาสตร์ใน

ปัจจุบนั 

**LI 419 หัวข้อ ท่ี น่ าส น ใ จ เ ก่ี ย วกับ ภาษ าแ ล ะ
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หมวดภาษาศาสตร์ประยกุต ์

LI 380 ความ รู้ เ บ้ืองต้น เ ก่ียวกับภาษาศาสตร์

ประยกุต ์

LI 384 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์เชิง

สงัคม 

LI 385 การวเิคราะห์และกลวธีิการใชภ้าษา 

LI 386 ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบติั 1 

LI 387 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับภาษาศาสตร์เชิง

จิตวทิยา 

LI 388 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษา 

LI 389 ภาษาสมัพนัธ์ศึกษา 

LI 390 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ เ ที ย บ ภ า ษ า อัง ก ฤ ษ กับ

ภาษาไทย 

LI 391 ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด 

LI 392 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 

LI 394 ภาษาศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนวรรณคดี 

LI 395 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 

LI 397 ภาษาศาสตร์และการเขียน 1 

LI 398 ก า ร ใ ช้ ค ํ า แ ล ะ ก ร ะ ส ว น ป ร ะ โ ย ค

ภาษาองักฤษท่ีน่ารู้สาํหรับนกัศึกษาไทย 

LI 482 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2 

LI 485 ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้อ ผิ ด พ ล า ด ใ น ก า ร ใ ช้

ภาษาองักฤษ 

LI 486 ภาษาศาสตร์เชิงปฏิบติั 2 

LI 487 ภาษาศาสตร์และการพัฒนาการเรียนรู้

ภาษา 

LI 494 ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา 

LI 495 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 2 

LI 497 ภาษาศาสตร์และการเขียน 2 

LI 499 การวเิคราะห์ขอ้ผิดพลาดในการอ่าน 

พฤติกรรม 

หมวดภาษาศาสตร์ประยกุต ์

**LI 380 ความรู้ เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับภาษาศาสตร์

ประยกุต ์

**LI 384 ความรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบัภาษาศาสตร์สงัคม 

**LI 385 วาทกรรมวเิคราะห์และกลวธีิการใชภ้าษา 

**LI 386 วจันปฏิบติัศาสตร์ 1 

**LI 387 ความรู้ เ บ้ืองต้นเ ก่ียวกับภาษาศาสตร์

จิตวทิยา 

**LI 388 ภาษาศาสตร์ประยกุตใ์นการเรียนรู้ภาษา 

**LI 389 ภาษาสมัพนัธ์ศึกษา 

**LI 390 การวิเคราะห์เปรียบต่างภาษาองักฤษกับ

ภาษาไทย 

 LI 391 ภาษาและกระบวนการถ่ายทอดความคิด 

**LI 392 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 

**LI 394 ภาษาศาสตร์สาํหรับผูเ้รียนวรรณคดี 

**LI 395 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 1 

**LI 397 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ 1 

**LI 398 ปัญหาการใช้ค ําและรูปแบบประโยค

ภาษาองักฤษสาํหรับนกัศึกษาไทย 

**LI 482 ภาษาศาสตร์คอมพิวเตอร์ 2 

**LI 485 การ วิ เค ร าะห์ ข้อ ผิด พ ล าด ใ น การ ใ ช้

ภาษาองักฤษ 

**LI 486 วจันปฏิบติัศาสตร์ 2 

**LI 487 ภาษาศาสตร์และการเรียนรู้ภาษา 

**LI 494 ภาษาศาสตร์และการทดสอบทางภาษา 

**LI 495 ภาษาศาสตร์และการอ่านภาษาองักฤษ 2 

**LI 497 ภาษาศาสตร์และการเขียนภาษาองักฤษ 2 

**LI 499 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการอ่าน

ภาษาองักฤษ 

 
 
 


