
 
         ตารางสอนประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 

           หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร  ภาคพิเศษ 
 

รุ่น วิชาท่ีเปิดสอน วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 
31 

(2555) 
LAC 8001 Seminar in Language 

and Communication Research 
(เรียนร่วมกับ LAC 8000 )  

เสาร์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
5006 

ผศ.ดร.รุจริะ  โรจนประภายนต์ และ 
รศ.ดร.วิภาวี  วงศ์ภูมิวิชช์ุ 

32 
(2558) 

LAC 7202 Gender, Sexuality and 
Communication 

อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
8010 

ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท ์
 

 LAC 8000 Seminar in Language 
and Communication Research   

เสาร์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
5006 

ผศ.ดร.รุจริะ  โรจนประภายนต์ และ 
รศ.ดร.วิภาวี  วงศ์ภูมิวิชช์ุ  

 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 
 

       ตารางสอนประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
      หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ 

 
รุ่น วิชาท่ีเปิดสอน วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 
9 
 

EPD 7001 ภาษาอังกฤษส าหรับสือ่
และเทคโนโลยี  

เสาร์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
4003 

ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท ์
 

 EPD 7002 ภาษาอังกฤษส าหรับ 
การสื่อสารธุรกจิ 

อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
8003 

ผศ.ดร.กษมา  สุวรรณรักษ์ 

10 
 

EPD 6000 วิธีวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อ
การพัฒนาอาชีพ  

อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
8006 

อ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ 

 EPD 6001 ไวยากรณส์ าหรบัการ
ท างาน 

เสาร์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
8005 

ผศ.ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค 

 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และวันอาทิตย์ท่ี 4 มิถุนายน 2560 
  

ตารางสอนประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ภาคพิเศษ 

 
รุ่น 

วิชาท่ีเปิดสอน 
วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 

5 
 

JCC 5002 วิวัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

เสาร์ 9.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช / 
8010 

อ.ณัฐินี  กล่ าผลปลูก 
 

6 
 

JCC 6002 ระเบยีบวิธีวิจัย อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น. สยามฯ ช้ัน 12 
ห้อง Self-Access 

ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม 
 

 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 
  

   



 

ตารางสอนประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
           หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร  ภาคพิเศษ 

 

รุ่น วิชาที่เปิดสอน วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 
32 LAC 7202 Gender, Sexuality and 

Communication 

อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท์ 
 

2 วิชา LAC 8000 Seminar in Language 
and Communication Research   

เสาร์ 9.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต ์และ 
รศ.ดร.วิภาวี  วงศ์ภูมิวิชชุ์  

 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560 
   หมายเหตุ   1. ส าหรับภาคฤดูรอ้น อาจารย์ต้องสอนในแตล่ะวิชาตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ13.00 – 16.00 น.  
                  2. ลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 22 – 24 พฤษภาคม  2560 
                  3. เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560  
                      รับเอกสารและหนังสือในวันเปิดเรยีนที่อาคารสยามฯ ช้ัน 13 เวลา  8.30 น. เป็นต้นไป 
       4. ส าหรับห้องเรยีนจะแจ้งใหท้ราบ ในวันเปิดเรยีน 

ส ำหรบัวิชำ LAC 8000 Seminar in Language and Communication Research  เรียนวันเสาร์ 

ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต ์
 

สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่3 มถุินายน 2560  
สปัดาหท์ี ่2 วนัที ่10 มถุินายน 2560  
สปัดาหท์ี ่3 วนัที ่17 มถุินายน 2560  
สปัดาหท์ี ่4 วนัที ่24 มถุินายน 2560  

 วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 งดบรรยำย 
 วนัท่ี 8 กรกฎำคม 2560 งดบรรยำย 

 
                        รศ.ดร.วิภาวี  วงศ์ภูมิวิชชุ์  

 

สปัดาหท์ี ่5 วนัที ่15 กรกฎาคม 2560  
สปัดาหท์ี ่6 วนัที ่22 กรกฎาคม 2560  
สปัดาหท์ี ่7 วนัที ่29 กรกฎาคม 2560  
สปัดาหท์ี ่8 วนัที ่5 สงิหาคม 2560  

 
  



 

       ตารางสอนประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
      หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ 

 
รุ่น วิชาท่ีเปิดสอน วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 
9 

(2 วิชา) 
EPD 7001 ภาษาอังกฤษส าหรับสือ่และ
เทคโนโลยี  

เสาร์ 9.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท ์
 

 EPD 7002 ภาษาอังกฤษส าหรับ 
การสื่อสารธุรกจิ 

อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.กษมา  สุวรรณรักษ์ 

 หมายเหตุ วิชา EPD 7002 เปิดเรียนก่อน 1 สัปดาห์ นักศึกษาต้องมาเรียนสัปดาห์แรกในวันอาทิตย์ท่ี 28 กรกฎาคม 2560 
10 

(2 วิชา) 
EPD 6000 วิธีวิจัยภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนา
อาชีพ  

เสาร์ 9.00 – 16.00 น.  อ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ 

 EPD 6001 ไวยากรณส์ าหรบัการท างาน อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.เกศกานดา  จตุรงคโชค 
 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และวันอาทิตย์ท่ี 4 มิถุนายน 2560 

  

ตารางสอนประจ าภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 
หลักสูตรสาขาวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ภาคพิเศษ 

 
รุ่น 

วิชาท่ีเปิดสอน 
วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย 

5 
 

JCC 5002 วิวัฒนาการทางสังคมและ
วัฒนธรรมญี่ปุ่น 

เสาร์ 9.00 – 16.00 น.  อ.ณัฐินี  กล่ าผลปลูก 
 

6 JCC 6002 ระเบยีบวิธีวิจัย อาทิตย์ 9.00 – 16.00 น.  ผศ.ดร.เตวิช เสวตไอยาราม 
 

 เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน และวันอาทิตย์ท่ี 4 มิถุนายน 2560 
   หมายเหตุ   1. ส าหรับภาคฤดูรอ้น อาจารย์ต้องสอนในแตล่ะวิชาตั้งแต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ13.00 – 16.00 น.  
                  2. ลงทะเบียนระหว่างวันท่ี 22 – 24 พฤษภาคม  2560 
                  3. เปิดเรียนวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน 2560  
                      รับเอกสารและหนังสือในวันเปิดเรยีนที่อาคารสยามฯ ช้ัน 13 เวลา  8.30 น. เป็นต้นไป 
       4. ส าหรับห้องเรยีนจะแจ้งใหท้ราบ ในวันเปิดเรยีน 



 
                                        

ตำรำงเรียนวิชำภำคฤดรู้อน ปีกำรศึกษำ 2559 (ทุกวิชำ) 
 

สปัดาหท์ี ่1 วนัที ่3 – 4 มถุินายน 2560 
สปัดาหท์ี ่2 วนัที ่10 – 11 มถุินายน 2560 
สปัดาหท์ี ่3 วนัที ่17 – 18 มถุินายน 2560 
สปัดาหท์ี ่4 วนัที ่24 – 25 มถุินายน 2560 
สปัดาหท์ี ่5 วนัที ่1 – 2 กรกฎาคม 2560 
สปัดาหท์ี ่6 วนัที ่8 – 9 กรกฎาคม 2560 
สปัดาหท์ี ่7 วนัที ่15 – 16 กรกฎาคม 2560 
สปัดาหท์ี ่8 วนัที ่22 – 23 กรกฎาคม 2560 
สอบไล่ วนัที ่29 – 30 กรกฎาคม 2560 

 
 

 

 
   หมายเหตุ   1. ส าหรบัวนัสอนของอาจารยท์ุกหลกัสตูร  เจา้หน้าทีจ่ะจดัวนัสอนใหอ้าจารยเ์อง  เพื่อจะไดไ้มก่ระทบ                 
                      กบัอาจารยท์ัง้คณะ  
         2. ส าหรบัภาคฤดรูอ้น อาจารยต์อ้งสอนในแต่ละวชิาตัง้แต่เวลา 9.00 – 12.00 น. และ13.00 – 16.00 น.  
                  3.  ลงทะเบยีนระหว่างวนัที ่23 – 25 พฤษภาคม  2559 


