
 
 
 

ตารางบรรยาย วิชา กม 7932 กฎหมายเกี่ยวกับการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ  
และความร่วมมือทางความมั่นคงในภูมิภาคอาเซียน 

หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นที่ 14+15 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2564 
อาจารย์ผู้บรรยาย อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ /ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญ่สว่าง / พล.ต.ต.ดร.พฒุิเดช บญุกระพือ / พ.ต.อ.ดร.ศริิวฒัน์ ดีพอ 

/พ.ต.อ.ดร.ศิริพล กุศลศลิป์วุฒิ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ปี เนื้อหาที่สอน อาจารย์ผู้บรรยาย ห้อง 

1 
อาทิตย์ 23 ม.ค. 65 
15.00 – 18.00 น. 

ความเป็นมาของอาชญากรรมข้ามชาติ อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
ZOOM 

2 
อาทิตย์ 30 ม.ค. 65 
15.00 – 18.00 น. 

ผลกระทบของอาชญากรรมข้ามชาติต่อรัฐและสังคม อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
ZOOM 

3 
อาทิตย์ 6 ก.พ. 65 
15.00 – 18.00 น. 

กฎหมายระหว่างประเทศท่ีเกี่ยวขอ้งกับการป้องกัน 
และปราบปรามองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
ZOOM 

4 
อาทิตย์ 13 ก.พ. 65 
15.00 – 18.00 น. 

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน 
และปราบปรามอาชกรรมข้ามชาต ิ

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
ZOOM 

5 
อาทิตย์ 20 ก.พ. 65 
15.00 – 18.00 น. 

- ปัญหาในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติใน
ประชาคมอาเซียน 
- สัมมนาปัญหาด้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาต ิ

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
NIDA/แจ้งห้องอีก

ครั้งหนึ่ง 

6 
อาทิตย์ 27 ก.พ. 65 
15.00 - 18.00 น. 

อาชญากรรมข้ามชาติกับความผิดทางเทคโนโลยี และการสืบสวน 
สอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานในคด ี

พ.ต.อ.ดร.ศริิวัฒน์ ดีพอ 
NIDA/แจ้งห้องอีก

ครั้งหนึ่ง 

7 
อาทิตย์ 6 มี.ค. 65 
15.00 - 18.00 น. 

อาชญากรรมข้ามชาติกับความผิดทางเทคโนโลยี และการสืบสวน 
สอบสวนแสวงหาพยานหลักฐานในคด ี

พ.ต.อ.ดร.ศริิวัฒน์ ดีพอ 
ZOOM 

8 
อาทิตย์ 13 มี.ค. 65 
15.00 - 18.00 น. 

อาชญากรรมขา้มชาติกบัอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ พล.ต.ต.ดร.พุฒิเดช บุญกระพือ 
ZOOM 

9 
อาทิตย์ 20 มี.ค. 65 
15.00 - 18.00 น. 

อาชญากรรมขา้มชาติกบัการสืบสวนสอบสวนคดีในต่างประเทศ พ.ต.อ.ดร.ศริิพล กุศลศิลป์วุฒิ 
NIDA/แจ้งห้องอีก

ครั้งหนึ่ง 

10 
อาทิตย์ 27 มี.ค. 65 
15.00 - 18.00 น. 

อาชญากรรมขา้มชาติกบัการสืบสวนสอบสวนคดีในต่างประเทศ พ.ต.อ.ดร.ศริิพล กุศลศิลป์วุฒิ 
NIDA/แจ้งห้องอีก

ครั้งหนึ่ง 

11 
อาทิตย์ 3 เม.ย. 64 
15.00 - 18.00 น. 

ความเป็นมาของอาชญากรรมข้ามชาติ ในประเทศไทย ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญส่ว่าง 
ZOOM 

9-10 เม.ย. และ 16-17 เม.ย. ไมม่ีการเรียนการสอน 

12 
อาทิตย์ 24 เม.ย. 64 
15.00 - 18.00 น. 

กฎหมายที่เกีย่วกับอาชญากรรมขา้มชาติในประเทศไทย ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญส่ว่าง 
ZOOM 

13 
อาทิตย์ 1 พ.ค. 64 
15.00 - 18.00 น. 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 กับกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญส่ว่าง 
NIDA/แจ้งห้องอีก

ครั้งหนึ่ง 

14 
อาทิตย์ 8 พ.ค. 64 
15.00 - 18.00 น. 

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กร
อาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 กับกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 
(ต่อ) 

ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญส่ว่าง 
NIDA/แจ้งห้องอีก

ครั้งหนึ่ง 

15 
อาทิตย์ 15 พ.ค. 64 
15.00 - 18.00 น. 

ความเป็นมาของอาชญากรรมข้ามชาติ ในประเทศไทย ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญส่ว่าง 
ZOOM 

(ไม่สะดวกในพื้นที่) 

เสาร์ 18 มิ.ย. 65 
13.00 – 16.00 

สอบปลายภาค 
NIDA/แจ้งห้อง

อีกครั้งหนึ่ง 
Update 20/4/65 

ยืนยันตารางทั้งวิชาแล้ว 



 
 
 
 
 

 

 

 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 

 

การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (60 คะแนน) 

ข้อสอบปลายภาค 2 ข้อ กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง  
ศ.(พิเศษ)อรรถพล  ใหญ่สว่าง (40 คะแนน) 
ข้อสอบปลายภาค กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง  


