
  
 

ตารางบรรยาย รายวิชา นด 6000 ภาษาต่างประเทศเพื่อการวิจัยทางนิติศาสตร์ รุ่น 12 
ภาคการศึกษา 1/2565  (ระหว่างวันที่ 13 สิงหาคม – 17 ธันวาคม 2565) 

      (อาจารย์ผู้บรรยาย ผศ.ดร.ประพิน 15 ชม./ศ.ดร.พินัย 15 ชม./ผศ.ดร.กฤษฎากร 15 ชม.) 
 

 คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

1 
เสาร์ 20 ส.ค.2565 
09.00 -12.00 น. 

Introduction to Academic English ผศ.ดร.ประพิน  นชุเปี่ยม 
ห้อง 8003 ชั้น 8 
อาคารนวมินท

ราธิราช 

2 
เสาร์ 3 ก.ย. 2565 
09.00 -12.00 น. 

Reading Comprehension for Law Students ผศ.ดร.ประพิน  นชุเปี่ยม ZOOM 

3 
เสาร์ 10 ก.ย. 2565 
09.00 -12.00 น. 

Writing an Abstract ผศ.ดร.ประพิน  นชุเปี่ยม 
ห้อง 8003 ชั้น 8 
อาคารนวมินท

ราธิราช 

4 
เสาร์ 17 ก.ย. 2565 
09.00 -12.00 น. 

Introduction to Translation  ผศ.ดร.ประพิน  นชุเปี่ยม 
ห้อง 8003 ชั้น 8 
อาคารนวมินท

ราธิราช 

5 
เสาร์ 24 ก.ย. 2565 
09.00 -12.00 น. 

Presentation Skills and Public Speaking ผศ.ดร.ประพิน  นชุเปี่ยม 
ห้อง 8003 ชั้น 8 
อาคารนวมินท

ราธิราช 

6 
เสาร์ 1 ต.ค. 2565 
09.00 -12.00 น. 

ลักษณะของภาษาอังกฤษทางกฎหมาย 
 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร ZOOM 

7 
เสาร์ 8 ต.ค. 2565 
09.00 -12.00 น. 

การวิเคราะห์โครงสร้างของประโยคภาษาอังกฤษในงาน
เขียนทางกฎหมายและการฝึกเขียนภาษาอังกฤษทาง
กฎหมาย 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร ZOOM 

8 
เสาร์ 29 ต.ค. 2565 
09.00 -12.00 น. 

ทักษะการอ่านและการจับใจความของงานเขียนทาง
กฎหมายที่เป็นภาษาอังกฤษ 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร 
ห้อง 6005 ชั้น 6
อาคารนวมินท

ราธิราช 

9 
เสาร์ 5 พ.ย. 2565 
09.00 -12.00 น. 

การฝึกหัดการจับใจความของงานเขียนทางกฎหมายที่
เป็นภาษาอังกฤษ 

ศ.ดร.พินัย ณ นคร ZOOM 

10 
เสาร์ 12 พ.ย. 2565 
09.00 -12.00 น. 

การฝึกการใช้ค าศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษในงานเขียน ศ.ดร.พินัย ณ นคร ZOOM 

11 
เสาร์ 26 พ.ย. 2565 
09.00 -12.00 น. 

การฝึกสังเกตการใช้ค าศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
บทความและต ารา: กรณีศึกษาในส่วนบทน า 
(introduction) 

ผศ.ดร.กฤษฎากร  
ว่องวุฒิกุล 

ห้อง 6005 ชั้น 6
อาคารนวมินท

ราธิราช 

12 
อาทิตย์ 27 พ.ย.

2565 
09.00 -12.00 น. 

การฝึกสังเกตการใช้ค าศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
บทความและต ารา: กรณีศึกษาในส่วนข้อถกเถียง 
(arguments) และเนื้อหา 

ผศ.ดร.กฤษฎากร  
ว่องวุฒิกุล 

ห้อง 6005 ชั้น 6
อาคารนวมินท

ราธิราช 



 คร้ังที่ วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้องบรรยาย 

13 
เสาร์ 3 ธ.ค. 2565 
09.00 -12.00 น. 

การฝึกสังเกตการใช้ค าศัพท์และวลีภาษาอังกฤษที่ใช้ใน
บทความและต ารา: กรณีศึกษาในส่วนบทสรุป 
(conclusion) 

ผศ.ดร.กฤษฎากร  
ว่องวุฒิกุล 

ZOOM 

14 
เสาร์ 10 ธ.ค. 2565 
09.00 -12.00 น. 

เทคนิคในการเพิ่มพูนค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
ด้วยการศึกษาเร่ือง collocations 1 

ผศ.ดร.กฤษฎากร  
ว่องวุฒิกุล 

ZOOM 

15 
เสาร์ 17 ธ.ค. 2565 
09.00 -12.00 น. 

เทคนิคในการเพิ่มพูนค าศัพท์ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย
ด้วยการศึกษาเร่ือง collocations 2 

ผศ.ดร.กฤษฎากร  
ว่องวุฒิกุล 

ห้อง 6005 ชั้น 6
อาคารนวมินท

ราธิราช 
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การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล ก าหนดการวัดผล คะแนนรวม 

 

    

 

    

 

    

 

หมายเหตุ: การวัดผล นักศึกษาต้องเข้าร่วมกิจกรรมอาศรมวิชาการใน....................................... 
(ก าหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม) 

 


