
ตารางสอนสําหรับนักศกึษาปริญญาเอกและปริญญาโท ภาคปกต ิ

ประจําภาค 2 ปการศึกษา 2559 

- รายวิชาที่เรียนจันทร – ศุกร เปดเรียนตั้งแตวันจันทรที่ 9 มกราคม 2560 เปนตนไป  

- รายวิชาที่เรียนเสาร – อาทิตย วันเปดเรียนใหดูตามวิชานั้นๆ 

รหัส/ชื่อวิชา วัน/เวลา 
อาคาร/ 

หอง 
อาจารยผูบรรยาย 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเสริมพื้นฐาน (LC) 

LC 4001 การพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   

 กลุม 1   (42 คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. S/802 รศ.ดร.กันยารัตน  เกตุขํา 

 กลุม 2   (44 คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/4007 รศ.ดร. พัชรี  โภคาสัมฤทธิ์ 

 กลุม 3   (44 คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/4008 ผศ.บุษยา  สันติกาญจน 

 กลุม 4   (41 คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/5007 อ.ดร.ศุภมิตร  จันทรเสี้ยวรัศมี 

 กลุม 5   (44 คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/5008 อ.สวลี  นิติธรรม 

LC 4011 การซอมเสริมการพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา   
 กลุม 1  (32 คน) ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/6001 ผศ.ดร. รุจิระ  โรจนประภายนต 

 กลุม 2  (34 คน) ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/6002 อ.สวลี  นิติธรรม 

 กลุม 3  (29 คน) เปดเรียน 20 ม.ค. 60 ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/6007 รศ.ดร. พัชรี  โภคาสัมฤทธิ์ 

 กลุม 4  (32 คน) ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/6011 ผศ.ดร. เกศกานดา  จตุรงคโชค 

LC 4002 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ   

 กลุม 1   (18 คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/5003 อ. Andrew James West 

 กลุม 2   (14 คน) อังคาร 13.00 - 16.00 น. N/5004 อ. Paul Stephen Skeffington 

 กลุม 3   (25 คน) ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/4001 อ. Paul Stephen Skeffington 

 กลุม 4   (30 คน) ศุกร 9.00 - 12.00 น. N/4002 อ. Gregory Mark Bornmann 

LC 4003 การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขั้นสูง    

 กลุม 1   (9 คน) (รวม)   จันทร 13.00 – 16.00 น. N/3004   อ. Gregory Mark Bornmann 

  กลุม 2   (20 คน) (ทองเที่ยว) 12 มี.ค.-7 พ.ค.60 อาทิตย 9.00 – 16.00 น. N/   อ. Gregory Mark Bornmann 

 กลุม 3   (17 คน) (นิติ)  17 ธ.ค.59-21 เม.ย.60 เสาร 9.00 – 12.00 น. N/4005  อ. Andrew  James West 

 กลุม 4   (10 คน) (นิเทศ) เปดเรียน 8 ม.ค.60 อาทิตย 9.00 – 12.00 น. N/4004   อ. Andrew  James West 

 กลุม 6   (8 คน) (สว.)  เปดเรียน 15 ม.ค.60 อาทิตย 13.00 – 16.00 น. N/4010   อ. Paul Stephen Skeffington 

LC 6000 การอานและการเขียนภาษาอังกฤษระดับสูงสําหรับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาเอก)   

 กลุม 1   รวม (  คน)  จันทร 13.00 – 16.00 น. N/4009  ผศ.ดร. จเร  สิงหโกวินท 

 กลุม 2   รศ. (  คน) เปดเรียน 15 ม.ค.60 อาทิตย 13.00 – 16.00 น. N/5009  ผศ.ดร. จเร  สิงหโกวินท 

 กลุม 3   นิเทศฯ (4 คน) เปดเรียน 8 ม.ค.60 อาทิตย 9.00 – 12.00 น. N/5009  อ.ดร. อารี  มโนสุทธิกิจ 
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รหัส/ชื่อวิชา 
วัน/เวลา 

อาคาร/หอง 

อาคาร/ 

หอง 
อาจารยผูบรรยาย 

หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร (LAC) 

LAC 6000 Academic and Research Writing (5 คน) พุธ 9.00 – 12.00 น. N/4004 อ. Andrew  James West 

LAC 6001 Discourse Analysis and Applications (5 คน) อังคาร 13.00 – 16.00 น. N/4012 ผศ.ดร. สาวิตรี  คทวณิช 

LAC 6002 Intercultural Communication (9 คน) 
พุธ 13.00 – 16.00 น. N/5003 ผศ.ดร. รุจิระ  โรจนประภายนต 

LAC 7017 Intercultural Communication 

LAC 7204 Business Communication (5 คน) อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/4004 ผศ.ดร. อรองค  ชาคร 

หลักสูตรการสื่อสารและวัฒนธรรมญี่ปุน (JCC) 

JCC 7000 
ทฤษฎีการเรยีนรูภาษาเพ่ือการสื่อสาร

อยางมีประสิทธิภาพ (4 คน)   
พุธ 9.00 – 12.00 น. N/3005  ผศ.ดร. เตวิช  เสวตไอยาราม 

JCC 7001 ญี่ปุนในบริบทธุรกิจ (4 คน)    ศุกร 9.00 – 12.00 น. N/4010  อ. ณัฐินี  กล่ําผลปลูก 

JCC 7002 ภาษาศาสตรภาษาญี่ปุน  (4 คน)   พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. N/4009  ผศ.ดร. ขวัญจิรา  เสนา 

JCC 7006 ภาษาญี่ปุนระดับสูง (4 คน)    อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/4010  รศ. Hiroki  Goto 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ (EPD) 

EPD 4000 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา (5 คน) รุน 10 พุธ 9.00 – 12.00 น. N/4006  ผศ.ดร. จเร  สิงหโกวินท 

EPD 5000 ภาษาอังกฤษนานารูปแบบ (9 คน) รุน 10 อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/6003  ผศ.ดร. ศักดิ์สิทธิ์  แสงบุญ 

EPD 5001 
การอานและการเขียนแบบบูรณาการ 

(9 คน) รุน 10 
อังคาร 13.00 – 16.00 น. N/6005  ผศ.ดร. กษมา  สุวรรณรักษ 

EPD 5002 
ทักษะการฟงและการสนทนาภาษา  

อังกฤษในที่ทํางาน (9 คน) รุน 10 
พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. N/5009  ผศ.ดร.ม.ล. จิราภา อาภากร 

EPD 6000 
วิธีวิจัยภาษาอังกฤษเพ่ือการพัฒนาอาชีพ  

(5 คน) รุน 9 
พฤหัสบดี 9.00 - 12.00 น. N/4012  อ.ดร. อารี  มโนสุทธิกิจ 

EPD 6001 ไวยากรณสําหรับการทํางาน (5 คน) รุน 9 พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น. N/3004  ผศ.ดร. เกศกานดา  จตุรงคโชค 

EPD 6002 การเขียนเชิงอาชีพ (6 คน) รุน 9 พุธ 9.00 – 12.00 น. N/5003  ผศ.ดร. กําพล  แสวงบุญสถิต 

EPD 7000 
ทฤษฎีและแนวปฏิบตัิในการแปลภาษา  

(5 คน) รุน 9 
อังคาร 13.00 – 16.00 น. N/4011  ผศ.ดร. อรองค  ชาคร 

EPD 7003 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการประชาชนและ

สังคม (10 คน) รุน 8  
พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. N/5003  ผศ.ดร. สาวิตรี  คทวณิช 

EPD 7004 
ภาษาอังกฤษสําหรับอาชีพเชิงวิชาการ 

(10 คน) รุน 8 
พฤหัสบดี 13.00 – 16.00 น. N/6011  ผศ.ดร.ม.ล.จิราภา  อาภากร 

หลักสูตรปริญญาเอก ภาษาและการสื่อสาร (PLA) 

PLA 5000 
Academic and Dissertation Writing 

(7 คน) 
อังคาร 13.00 – 16.00 น. N/5009  ผศ.ดร. จเร  สิงหโกวินท 

PLA 6000 
Theoretical Approaches to 

Language Studies   (7 คน) 
อังคาร 9.00 – 12.00 น. N/5003  

ผศ.ดร. เกศกานดา  จตุรงคโชค 

ผศ.ดร. สาวิตรี  คทวณิช 

PLA 6001 
Theoretical Approaches to 

Communication Studies  (7 คน) 
พฤหัสบดี 9.00 – 12.00 น. N/4006  

ผศ.ดร. กําพล  แสวงบุญสถิต 

ผศ.ดร. รุจิระ  โรจนประภายนต 
 

หมายเหตุ ตารางสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลง    


