
 

เปิดภาคเรียน 2/2559 วันเสาร์ที่ 7 – อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 
ให้นักศึกษาทุกคนรับเอกสารการเรียนที่ ช้ัน 13 อาคารสยามฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. 

 
ตารางสอนประจําภาค 2 ปีการศึกษา 2559 
 หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร  ภาคพเิศษ 

 
รุ่น วิชาที่เปิดสอน วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย
 LAC 6001 Academic and 

Research Writing 2  (น.ศ. 1 คน) 
(เรียนร่วมกับ LAC 6000) 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/
8009 

อ. Andrew James West

32 
 

LAC 6000 Academic and 
Research Writing 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/
8009 

อ. Andrew James West

LAC 6001 Discourse Analysis 
and Applications 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/
8009 

ผศ.ดร.สาวิตรี  คทวณิช

LAC 6002 Intercultural 
Communication   

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/
8010 

ผศ.ดร.รุจิระ  โรจนประภายนต์

LAC 7204 Business 
Communication 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/
8010 

ผศ.ดร.อรองค์  ชาคร
 

 
  
   



 
 

 
เปิดภาคเรียน 2/2559 วันเสาร์ที่ 7 – อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 

ให้นักศึกษาทุกคนรับเอกสารการเรียนที่ ช้ัน 13 อาคารสยามฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
 

ตารางสอนประจําภาค 2 ปกีารศึกษา 2559 
 หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ ภาคพิเศษ 

 
รุ่น 

วิชาที่เปิดสอน 
วัน/เวลา อาคาร/ห้อง ผู้บรรยาย

8 
 

อพอ 7003 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ 
         บริการประชาชนและสังคม 

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 
7006 

ผศ.ดร.สาวิตรี  คทวณิช

 อพอ 7004 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
              อาชีพเชิงวิชาการ 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
7005 

ผศ.ดร.ม.ล.จิราภา  อาภากร

 อพอ 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ กําหนดภายหลัง
9 อพอ 6000 วิธีวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือ 

               การพัฒนาอาชีพ  
เสาร์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/ 

5004 
อ.ดร.อารี  มโนสุทธิกิจ

 อพอ 6001 ไวยากรณ์สําหรับการ 
              ทํางาน 

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 
5005 

ผศ.ดร.เกศกานดา จตุรงคโชค
 

 อพอ 6002 การเขียนเชิงอาชีพ 
 

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
5006 

ผศ.ดร.กําพล  แสวงบุญสถิต
 

 หมายเหตุ  อพอ 6002 อาจารย์งดบรรยายวันอาทิตย์ท่ี 8 มกราคม 2560  
 อพอ 7000 ทฤษฏีและแนวปฏิบัติใน 

              การแปลภาษา 
เสาร์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 

7003 
ผศ.ดร.อรองค์  ชาคร
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อพอ 4000 ภาษาอังกฤษสําหรับ 
              บัณฑิตศึกษา    

อาทิตย์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
8006 

ผศ.ดร.จเร  สิงหโกวินท์

 อพอ 5000 ภาษาอังกฤษนานา 
              รูปแบบ 

เสาร์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 
9005 

ผศ.ดร.ศักด์ิสิทธ์ิ  แสงบุญ

 อพอ 5001 การอ่านและการเขียน 
               แบบบูรณาการ 

เสาร์ 9.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
8004 

ผศ.ดร.กษมา  สุวรรณรักษ์
 

 อพอ 5002 ทักษะการฟังและการ
สนทนาภาษาอังกฤษในที่ทํางาน 

อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 
9003 

ผศ.ดร.ม.ล.จิราภา  อาภากร

 
      
 
 
 
 



 

 
                   เปิดภาคเรียน 2/2559 วันเสาร์ที่ 7 – อาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2560 

ให้นักศึกษาทุกคนรับเอกสารการเรียนที่ ช้ัน 13 อาคารสยามฯ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. 
       
           ตารางสอนประจําภาค 2 ปีการศึกษา 2559 

            หลักสูตรวิชาการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน่  ภาคพเิศษ 
 

ร ุ่น 
วิชาที่เปิดสอน 

วนั /เวลา อาคาร/ห้อง ผูบ้รรยาย 

 JCC 9000 วิชาค้นคว้าอิสระ กําหนดภายหลัง
5 JCC 7000 ทฤษฎีการเรียนรู้ภาษาเพ่ือ

การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ 
อาทิตย์ 13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 

5004 
ผศ.ดร.เตวิช  เสวยไอยาราม

 JCC 7001 ญี่ปุ่นในบริบทธุรกิจ 
 

อาทิตย์ 09.00 -12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
7004 

อาจารย์ ณัฐินี กล่ําผลปลูก

 JCC 7002 ภาษาศาสตร์ภาษาญี่ปุ่น เสาร์    13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 
5006 

ผศ.ดร.ขวัญจิรา  เสนา
 

 JCC 7006 ภาษาญี่ปุ่นระดับสูง 
 

เสาร์     09.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
5005 

รศ. Hiroki Goto 
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JCC 4001 การพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น                                  

เสาร์    13.00 – 16.00 น. นวมินทราธิราช/ 
8004 

รศ. Hiroki Goto 
 

 JCC 5001 การอ่านภาษาญี่ปุ่น 
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาทิตย์ 09.00 -12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
8004 

ผศ.ดร.เตวิช  เสวตไอยาราม

 JCC 6001 อาณาบริเวณศึกษา เสาร์    09.00 – 12.00 น. นวมินทราธิราช/ 
7004 

ผศ.ดร.นรีนุช  ดํารงชัย 
 

 

 

 


