โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนปริญญาเอก หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หลักการและเหตุผล
หลั กสู ตรนิ ติ ศาสตรดุ ษฎี บั ณ ฑิต ได้ จัด ทาโครงการอบรมกฎหมายภาษาอัง กฤษส าหรับ นัก กฎหมาย
ในระดับสูง ภายใต้หลักการและเหตุผล ดังนี้
เพื่อให้นั กศึกษาในหลักสูตรนิ ติศาสตรดุษฎีบัณฑิตได้พัฒ นาความรู้ภ าษาอังกฤษกฎหมายในระดับสู ง
เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาค้น คว้าข้อมูล ตารา งานเขียน งานวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษกฎหมาย เพื่อประโยชน์
ในการทาวิจัยที่ลึกซึ้งในสาขากฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเพื่อประโยชนของนักศึกษาในการสอบภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ให้ผ่าน เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติครบถ้วนในการสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเพิ่มทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง หรือไวยากรณ์
2. เพื่อเพิ่มทักษะในการทาข้อสอบภาษาอังกฤษสาหรับนักกฎหมายในระดับสูง
3. เพื่อเพิ่มทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
4. เพื่อเพิ่มทักษะการแปลความภาษาอังกฤษกฎหมายอย่างยาวให้ถูกต้อง
เนื้อหาที่จะจัดอบรม
1. ความรู้ทางด้านหลักไวยากรณ์และการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์
2. เทคนิคด้านการอ่าน การแปล การตีความ และการสรุปความจากหนังสือ ตาราและเอกสารที่เขียน
เป็นภาษาอังกฤษ
3. เป็นการสอนไวยากรณ์ เพื่อให้สามารถเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และใช้ได้อย่างคล่องแคล่ว
4. เป็นการเรียนการสอนที่เน้นฝึกฝนเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบปริญญาเอกในทุกทักษะ ทั้งการฟัง
พูด อ่าน และเขียน และฝึกการแปลเอกสารทางกฎหมายเพื่อนาความรู้และทักษะที่ได้รับไปใช้ในการแปลเอกสาร
ทางกฎหมายในการทาวิจัย
ระยะเวลาการอบรม

จานวน 4 วัน วันละ 6 ชั่วโมง รวม 24 ชั่วโมง
(1) วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
(2) วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
(3) วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
(4) วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561

วิธีการอบรม

บรรยายโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ทางกฎหมาย จบการศึกษาจากต่างประเทศ
ฝึกทักษะการอ่านและแปลภายใต้การดูแลช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดจากอาจารย์และวิทยากร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

รองศาสตราจารย์ ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์ ผู้อานวยการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
ผู้แปล Dictionary of Taxation จากอังกฤษเป็นไทย, ผู้แปลกฎหมายและระเบียบ
ให้แก่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ จากไทยเป็นอังกฤษ
นางสาวสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก เลขานุการหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 6,000 บาท หรือ ท่านละ 12,000 บาท ขึ้นอยู่กับความประสงค์ของผู้เข้าอบรม
(บุคคลทีส่ นใจอบรม 2 วันแรก 4 หัวข้อ ค่าลงทะเบียน 6,000 บาท)
(บุคคลที่สนใจอบรม 4 วัน 8 หัวข้อ ค่าลงทะเบียน 12,000 บาท)
เป็นค่าหนังสือ เอกสาร และอุปกรณ์ รวม ค่าอาหารว่าง เช้า – บ่าย
และอาหารกลางวันตลอดการอบรม

จานวนผู้เข้าอบรม

14 คน

สถานที่อบรม
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ประโยชน์ที่คาดว่าได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมทราบเทคนิคในการอ่าน การแปล การตีความและการสรุปความจากเอกสารที่เขียนเป็น
ภาษาอังกฤษ และสามารถนาสาระสาคัญของเอกสารไปใช้ประโยชน์ในทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

รายละเอียดการอบรมโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนปริญญาเอก
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
วันที่ 1 วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น. ฝึกการอ่านและตีความประเภทต่างๆ
เวลา 13.00-16.00 น. ฝึกการอ่านบทความหลากหลายรูปแบบ

3
3

ชั่วโมง
ชั่วโมง

วันที่ 2 วันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น. ฝึกทักษะการแปลกฎหมาย
เวลา 13.00-16.00 น. ฝึกทักษะการแปลเอกสารทางกฎหมาย

3
3

ชั่วโมง
ชั่วโมง

วันที่ 3 วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบภาษาและคาศัพท์ที่มักจะเจอในการทาข้อสอบ
เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบข้อสอบ การเขียนประเภทต่างๆ ที่ปรากฏในข้อสอบ

3
3

ชั่วโมง
ชั่วโมง

วันที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม 2561
เวลา 09.00-12.00 น. รูปแบบภาษาและคาศัพท์ที่มักจะเจอในการทาข้อสอบ
เวลา 13.00-16.00 น. รูปแบบข้อสอบ การอ่านประเภทต่างๆ ที่ปรากฏในข้อสอบ

3
3

ชั่วโมง
ชั่วโมง

ยื่ น ใบสมั ค รพร้ อ มค่ า ลงทะเบี ย นได้ ที่ ห้ อ งส านั ก งานเลขานุ ก ารหลั ก สู ต รนิ ติ ศ าสตรดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ อาคาร 6 ชั้น 6 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08:30-16:30 น.
หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02-954-730-0 ต่อ 283 (คุณสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก) หรือ
084-660-239-3 (รศ. ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์)
ดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดได้ที่
- ข้อมูลและรายละเอียด
- ใบสมัคร

www.dpu.ac.th/law

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต
คณะนิติศาสตร์ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เลขที่ 110/1-4 ถ.ประชาชื่น เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์สานักงาน : 02-954-730-0 ต่อ 283 (คุณสุรีรัตน์ เจตน์ตะพุก)
หรือ 084- 660-239-3 (รศ. ดร.จิรศักดิ์ รอดจันทร์)
โทรสาร : 02-954-9518, 02-954-7353

