
 
 

ตารางการบรรยาย ภาคปกติ ประจ าภาคการศึกษา 2/2565 
วิชา กม 6003 ภาษาอังกฤษส าหรับการศึกษากฎหมาย (หลกัสูตร2565) ส าหรับรุ่นที่ 22 (ทุกสาขาวิชา) 

อาจารย์ผูบ้รรยาย ผศ.ดร.ธทีัต  ชวิศจินดา (15) , อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (15), ผศ.ดร.กฤษฎากร ว่องวฒุกิุล (15) 
 

ครั้งที ่ วันที ่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
พุธที่ 25 ม.ค. 66 
09:00 – 12.00 น. 

แนะน ำรำยละเอียดวิชำ กำรวัดผล และท ำ Pre-test  
ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ 

5005 ชั้น 5 
อำคำรนวมินทรฯ 

2 
ศุกร์ที่ 27 ม.ค. 66 
09:00 – 12.00 น. 

ภำษำอังกฤษกฎหมำยในบริบทกฎหมำยธุรกิจ  ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ 
4003 ชั้น 4 

อำคำรนวมินทรฯ 

3 
ศุกร์ที่ 3 ก.พ. 66 
09:00 – 12.00 น. 

ภำษำอังกฤษกฎหมำยในบริบทกฎหมำยอำญำ ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ 
4003 ชั้น 4 

อำคำรนวมินทรฯ 

4 
พุธที่ 8 ก.พ. 66 

09:00 – 12.00 น. 
ภำษำอังกฤษกฎหมำยในค ำพิพำกษำ ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ 4003 ชั้น 4 

อำคำรนวมินทรฯ 

5 
พุธที่ 15 ก.พ. 66 
13:00 – 16.00 น. 

กิจกรรมวัดผล ผศ.ดร.ธีทัต  ชวิศจินดำ 4003 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

6 
จันทร์ที่ 20 ก.พ. 66 
09:00 – 12.00 น. 

- ลักษณะของภำษำอังกฤษทำงกฎหมำย 
ผศ.ดร.กฤษฎำกร ว่องวฒุิกุล 

4010 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

7 
พุธที่ 1 มี.ค. 66 

09:00 – 12.00 น. 
- กำรวิเครำะห์โครงสร้ำงของประโยคภำษำอังกฤษในงำน
เขียนทำงกฎหมำยและกำรฝึกเขียนภำษำอังกฤษทำงกฎหมำย 

ผศ.ดร.กฤษฎำกร ว่องวฒุิกุล 
4009 ชั้น 4 

อำคำรนวมินทรฯ 

8 
พุธที่ 8 มี.ค. 66 

09:00 – 12.00 น. 
- ทักษะกำรอ่ำนและกำรจับใจควำมของงำนเขียนทำง
กฎหมำยที่เป็นภำษำอังกฤษ 

ผศ.ดร.กฤษฎำกร ว่องวฒุิกุล 
4010 ชั้น 4 

อำคำรนวมินทรฯ 

9 
พุธที่ 15 มี.ค. 66 
13:00 – 16.00 น. 

- กำรฝึกหดักำรจับใจควำมของงำนเขยีนทำงกฎหมำยที่เป็น
ภำษำอังกฤษ 

ผศ.ดร.กฤษฎำกร ว่องวฒุิกุล 
4010 ชั้น 4 

อำคำรนวมินทรฯ 

10 
พุธที่ 22 มี.ค. 66 
09:00 – 12.00 น. 

- กำรฝึกกำรใชค้ ำศัพท์กฎหมำยภำษำอังกฤษในงำนเขียน 
ผศ.ดร.กฤษฎำกร ว่องวฒุิกุล 

4010 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

11 

ศุกร์ที่ 24 มี.ค. 66 
09:00 – 12.00 น. 

- แนะน ำรำยวิชำ 

- แบบทดสอบวดัพื้นฐำนภำษำอังกฤษก่อนเรียน 

- เหตุผลควำมจ ำเป็นและปัญหำกำรใช้ Legal English  

  ในบริบทต่ำง ๆ 

- ค ำศัพท์เบื้องต้นเก่ียวกับระบบกฎหมำยโครงสร้ำงและ 
  ที่มำ ของกฎหมำย 

อ.ดร.วิสำขำ  ภู่ส ำรวจ 

4003 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

12 

ศุกร์ที่ 31 มี.ค. 66 
09:00 – 12.00 น. 

- Vocabulary Focus ศัพท์ภำษำอังกฤษเก่ียวกับ 

  กฎหมำยอำญำ 

- Workshop กำรอ่ำนและแปลเอกสำรที่ใช้ในศำล  

- กำรน ำเสนอบทควำม 

อ.ดร.วิสำขำ  ภู่ส ำรวจ 

4003 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

วันที่ 3-7 และ 10-14 เม.ย. 66 ไม่มีการเรียนการสอน 

13 
ศุกร์ที่ 21 เม.ย. 66 
09:00 – 12.00 น. 

- Vocabulary Focus ศัพท์ภำษำอังกฤษเก่ียวกับ 

  กฎหมำยแพง่และพำณิชย ์
อ.ดร.วิสำขำ  ภู่ส ำรวจ 

4003 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

ยืนยันตารางทัง้วิชาแล้ว 



ครั้งที ่ วันที ่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 
- Workshop กำรฝึกร่ำงข้อสัญญำทำงแพ่ง 

- กำรน ำเสนอตัวอย่ำงข้อสญัญำ 

14 

พฤหัสบดีที่ 27 เม.ย. 
66 

09:00 – 12.00 น. 

-  ทักษะกำรอ่ำนและแปลเพื่ อส รุปใจควำมบทควำม 

  วิชำกำรทำงกฎหมำย 

-  Workshop:  อ่ำนและแปลบทควำมทำงวิชำกำรตำม 

  ควำมสนใจนักศึกษำ 

- น ำเสนอหน้ำชั้นเรียน 

อ.ดร.วิสำขำ  ภู่ส ำรวจ 

4003 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

15 

ศุกร์ที่ 28 เม.ย. 66 
09:00 – 12.00 น. 

- กำรถอดควำมจำกภำษำอังกฤษเพื่อใช้ในกำรเขยีน 

  บทควำมวิชำกำรและข้อควรระวังเร่ืองกำรคดัลอก  

  (Plagiarism) 

- Workshop: Paraphrasing 

- กำรน ำเสนองำนโดยนักศึกษำ 

อ.ดร.วิสำขำ  ภู่ส ำรวจ 

4003 ชั้น 4 
อำคำรนวมินทรฯ 

Update 15/03/66



 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผูว้ัดผล วิธกีารวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ผศ.ดร.ธทีัต  ชวิศจินดา (35 คะแนน) 
กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมในชั้นเรียน ก ำหนดภำยหลัง 35 คะแนน 
อ.ดร.วิสาขา  ภู่ส ารวจ (35 คะแนน) 
งำนมอบหมำยในชั้นเรียน งำนมอบหมำยในชั้นเรียน ก ำหนดภำยหลัง 35 คะแนน 
ศ.ดร.พินัย ณ นคร 
กิจกรรมในชั้นเรียน กิจกรรมในชั้นเรียน ก ำหนดภำยหลัง 30 คะแนน 

 

 
 

 


