
ตารางสอนสําหรับนักศึกษาปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคปกติ 

ประจําภาค 1 ปการศึกษา 2560 

คณะภาษาและการสื่อสาร 

(สิงหาคม – ธันวาคม 2560) 

 

ภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน 

รหัส/ชื่อวิชา วัน/เวลา 
อาคาร/ 

หอง 
อาจารยผูบรรยาย 

LC 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา  
 กลุม 1   (  คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/4001 ผศ.ดร. เกศกานดา  จตุรงคโชค 

 กลุม 2   (  คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/4002 ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ 

 กลุม 3   (  คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. S/801 ผศ.ดร. รุจิระ  โรจนประภายนต 

 กลุม 4   (  คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/4007 อ.ดร. ศุภมิตร  จันทรเสี้ยวรัศมี 

 กลุม 5   (  คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/4008 ผศ. บุษยา  สันติกาญจน 

LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ  

 กลุม 1   (  คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/5002 อ. Paul Stephen Skeffington 

 กลุม 2   (  คน) ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/5002 อ. Paul Stephen Skeffington 

  กลุม 3   (  คน) ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/5003 อ. Andrew James West 

LC 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง ป.เอก    
 กลุม 2   (  คน)  (รศ.)   อาทิตย 13.00 – 16.00 น.  N/5004 อ. Paul Stephen Skeffington 

 กลุม 3   (  คน)  (นิเทศ)  เสาร 13.00 – 16.00 น.  N/4009 อ. Andrew  James West 

 กลุม 4   (  คน) (สว.) เสาร 9.00 – 12.00 น.  N/3005 อ. Paul Stephen Skeffington 

 กลุม 5   (  คน) (ป.โทนานาชาติ บธ.) อาทิตย 15.15 – 18.15 น.  N/4003 อ. Andrew  James West 

LC 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบณัฑิตศึกษา ป.เอก    

 กลุม 1   (  คน) (รวม)    จันทร 13.00 – 16.00 น. N/3004 อ.ดร. อารี  มโนสุทธิกิจ 

  กลุม 2   (   คน) (ทองเที่ยว) (14 ต.ค.-1 ธ.ค..) อาทิตย 9.00 – 16.00 น. N/4005    ผศ.ดร. กําพล  แสวงบุญสถิต 

 กลุม 3   (   คน) (นิเทศ)  เสาร 13.00 – 16.00 น. N/3005 ผศ.ดร. รุจิระ  โรจนประภายนต 

 กลุม 4   (   คน) (นิติ)   อาทิตย 13.00 – 16.00 น. N/4004 ผศ.ดร. กษมา  สุวรรณรักษ 

 กลุม 5   (   คน) (สว.)  เสาร 9.00 – 12.00 น. N/3004 ผศ.ดร. เกศกานดา  จตุรงคโชค 

LC 6001 การซอมเสริมการอานและการเขยีนภาษา 

อังกฤษระดบัสูงสําหรบับณัฑติศึกษา ป.เอก 

(รศ.) (เริ่มเรียน 13 ส.ค. 60) 
 อาทิตย 13.00 – 16.00 น. N/5010 ผศ.ดร.ม.ล. จิราภา  อาภากร 

LC 5030* การสื่อสารภาษาอังกฤษสําหรับ

บัณฑิตศึกษา (English Program)  

(    คน) (เริ่มเรยีน 16 ส.ค. 60) 
พุธ 9.00 – 12.00 น. N/4005 ผศ.ดร. กําพล  แสวงบุญสถิต 



 

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ) 

รหัส/ชื่อวิชา วัน/เวลา 
อาคาร/ 

หอง 
อาจารยผูบรรยาย 

LAC 7101 
Ethnographic Approaches to 
Qualitative Research 

อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/5009 อ.ดร. อารี  มโนสุทธิกิจ 

LAC 7104 
Language, Identity, and 
Ideology 

อังคาร 13.00 – 16.00 น. N/8009 ผศ.ดร. สาวิตรี  คทวณิช 

 

หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน 

รหัส/ชื่อวิชา วัน/เวลา 
อาคาร/ 

หอง 
อาจารยผูบรรยาย 

JCC 4001 การพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุน  อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/4013 รศ. Hiroki  Goto 

JCC 5000 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับญี่ปุนศึกษา  พุธ 9.00 – 12.00 น. N/6005 ผศ.ดร. นรีนุช  ดํารงชัย 

JCC 5001 การอานและการเสริมสรางคําศัพทระดับสูง  ศุกร 9.00 – 12.00 น. N/5010 ผศ.ดร. เตวิช  เสวตไอยาราม 

 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ 

รหัส/ชื่อวิชา วัน/เวลา 
อาคาร/ 

หอง 
อาจารยผูบรรยาย 

EPD 4000 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑติศึกษา (  คน) 

รุน 11   
พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น. N/7005 ผศ.ดร. กําพล  แสวงบุญสถิต 

EPD 5000 การวิจัยเพื่อการพัฒนาอาชีพ  

(  คน)  รุน 11 
อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/6007 ผศ.ดร. ศักดิส์ิทธิ์  แสงบุญ 

EPD 6000 วาทกรรมในบริบทวิชาชีพ (  คน) รุน 11 พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. N/4005 ผศ.ดร. เกศกานดา  จตุรงคโชค 

รศ.ดร.ประไพ จันทราสกุล 

EPD 6001 ภาษาและวัฒนธรรม(  คน)  รุน 11 อังคาร 13.00 – 16.00 น. N/6007 ผศ.ดร. จเร  สิงหโกวินท 

EPD 6002 
การเขียนเชิงอาชีพ (  คน)  รุน 10 

(เริ่มเรียน 17 ส.ค. 60) 
พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. N/4002 ผศ.ดร. กําพล  แสวงบุญสถิต 

EPD 7000 
ทฤษฎีและแนวปฏิบตัิในการแปลภาษา  

( คน)  รุน 10 
อังคาร 13.00 – 16.00 น. N/6001 ผศ.ดร. อรองค  ชาคร 

EPD 7001 
ภาษาอังกฤษสําหรับสื่อและเทคโนโลย ี

(  คน)  รุน 10 
พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น. N/4001 ผศ.ดร. จเร  สิงหโกวินท 

EPD 7002 
ภาษาอังกฤษสําหรับการสื่อสารธรุกิจ  

(  คน)  รุน 10 
อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/6011 ผศ.ดร. กษมา  สุวรรณรักษ 

EPD 7003 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการประชาชนและ

สังคม (  คน)  รุน 9 
พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น. N/5003 ผศ.ดร. รุจิระ  โรจนประภายนต 

EPD 7004 
ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพเชิงวิชาการ  

(  คน)  รุน 9 
พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. N/7003 ผศ.ดร.ม.ล. จิราภา อาภากร 



 

ป.เอก หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร (นานาชาติ) 

รหัส/ชื่อวิชา วัน/เวลา 
อาคาร/ 

หอง 
อาจารยผูบรรยาย 

PLA 6003 
Quantitative Research in Language  

and Communication (  คน)   
พุธ 13.00 – 16.00 น. S/604 รศ.ดร.กันยารัตน  เกตุขํา  

PLA 7104   
Sociocultural Approaches to 

Language Studies 
พุธ 9.00 – 12.00 น. N/3004  ผศ.ดร.ม.ล. จิราภา  อาภากร 

PLA 7201  
Psychoanalysis, Language and 

Communication 
พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. -  ผศ.ดร. จเร  สิงหโกวินท 

PLA 7202   Cultural and Media Studies อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/6004  ผศ.ดร. สาวิตร ี คทวณิช 

PLA 7203  
Communication and Social 

Change (เริ่มเรียน 15 ส.ค. 60) 
อังคาร 13.00 – 16.00 น.   N/7003  ผศ.ดร. กําพล  แสวงบุญสถิต 

PLA 7204   
Persuasion Theories and 

Applications 
พุธ 9.00 – 12.00 น. -  ผศ.ดร. รุจิระ  โรจนประภายนต 

 


