
        เปิดเรียนวันเสารท์ี่ 5 และวันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560 

นักศึกษารับเอกสารการเรียนการสอนได้ที่ อาคารสยามบรมราชกุมารี  
ชั้น 13  ตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป 

 
ตารางสอนประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 
หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร  ภาคพิเศษ 

 

รุ่น วิชาที่เปิดสอน วัน / เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 
32 
 

LAC 7101 Ethnographic 
Approaches to Qualitative 
Research 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. 
 

นวมินทราธิราช / 
7006 

อ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ 

 
 

LAC 7104 Language, Identity, and 
Ideology 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช / 
9009 

ผศ.ดร.สาวิตรี  คทวณิช 

 LAC 9000 Independent Study   ก าหนดภายหลัง 

       
          
 

                                                              
                ตารางสอนประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 

            หลักสูตรวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ภาคพิเศษ 
รุ่น วิชาที่เปิดสอน วัน / เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 
5 
 

JCC 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ 
 

  ก าหนดภายหลัง 

6 
 

JCC 5000 ภาษาญี่ปุ่นส าหรับ
บัณฑิตศึกษา  

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. สยาม ฯ / 
505 

รศ. Goto Hiroki  

 
JCC 6000 ทฤษฎีการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม   

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
5010 

ผศ.ดร.ขวัญจิรา  เสนา 

 JCC 7000 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาเพ่ือ
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช / 
5009 

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม 
 

 

  



    ตารางสอนประจ าภาค 1 ปีการศึกษา 2560 
 หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ 

 

รุ่น วิชาที่เปิดสอน วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 
9 EPD 6000 วิธีวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือ 

              การพัฒนาอาชีพ    
(เรียนร่วมกับ EPD 5000 ) 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. สยาม ฯ / 
406 

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ 
 

 วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560   งดบรรยาย 
 

EPD 7003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
             บริการประชาชนและสังคม 

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
9010 

ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์ 

  EPD 7004 ภาษาอังกฤษส าหรับอาชีพ 
              เชิงวชิาการ 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช / 
9006 

ผศ.ดร.ม.ล.จิราภา  อาภากร 

 EPD 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ   ก าหนดภายหลัง 
10 EPD 6002 การเขียนเชิงอาชีพ เสาร์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช / 

9005 
ผศ.ดร.ก าพล  แสวงบุญสถิต 

 วิชานี้ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560   งดบรรยาย 
 

EPD 7000 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติใน 
              การแปลภาษา 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
8005 

ผศ.ดร.อรองค์  ชาคร 
 

 EPD 7001 ภาษาอังกฤษส าหรับสื่อ 
              และเทคโนโลยี 

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
9004 

ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท ์

 วิชานี้ วันอาทิตย์ที่ 6 สิงหาคม 2560   งดบรรยาย 

 EPD 7002 ภาษาอังกฤษส าหรับการ 
              สื่อสารธุรกิจ  

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. สยาม ฯ / 
507 

ผศ.ดร.กษมา  สุวรรณรักษ์ 

11 EPD 4000 ภาษาอังกฤษส าหรับ 
              บัณฑิตศึกษา    

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. สยาม ฯ / 
505 

ผศ.ดร.ก าพล  แสวงบุญสถิต 

 วิชานี้ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560   งดบรรยาย 
 EPD 5000 การวิจัยเพื่อการพัฒนา 

              อาชีพ 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. สยาม ฯ / 
406 

ผศ.ดร.ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ 
 

 วิชานี้ วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560   งดบรรยาย 

 EPD 6000 วาทกรรมในบริบทวิชาชีพ อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
6005 

ผศ.ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค 

 EPD 6001 ภาษาและวัฒนธรรม อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช / 
9005 

ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท ์

 
 
 

 


