
ตารางบรรยาย วิชา กม 7106 ทฤษฎีและหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ประจำภาค 1/2564 หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ รุนที่ 13+14 (วิชาชีพ) 

อาจารยผูบรรยาย ศ.(พิเศษ)อรรถพล ใหญสวาง/ อ.สัตยา  อรุณธารี/ อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย/ อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธ์ิ 
 

ครั้ง วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผูบรรยาย หองเรียน 

1 

อาทิตย 22 ส.ค.64 

09.00-12.00 น. 

ก. หลักการพื้นฐานทั่วไปในระบบวิธีพิจารณาความอาญา 

ข. ระบบคนหาความจริง 

     (1) ระบบกลาวหา 

     (2) ระบบไตสวน 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญสวาง ZOOM 

2 
เสาร 28 ส.ค.64 

09.00-12.00 น. 

ก.กฎหมายที่ควรรู 

ข. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(1) ประเทศอังกฤษ  

(2) ประเทศสหรัฐอเมริกา  

(3) ประเทศฝรั่งเศส  

(4) ประเทศเยอรมัน  

(5) ประเทศเกาหลีใต  

(6) ประเทศญี่ปุน 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญสวาง ZOOM 

3 
อาทิตย 29 ส.ค.64 

09.00-12.00 น. 

ก. องคกรอัยการและบทบาทหนาที่ในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

ข. องคกรอัยการในประเทศไทย 
ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญสวาง ZOOM 

4 

อาทิตย 5 ก.ย.64 

09.00-12.00 น. 

1. ระบบกลาวหา 

2. ระแบบไตสวน 

3. ระบบผสม 

4. ระบบการคนหาความจริงในคดีอาญาของประเทศไทย (ตาม ป.วิอาญา) 

อ.สัตยา  อรุณธารี ZOOM 

5 

อาทิตย 12 ก.ย.64 

09.00-12.00 น. 

1. การนำหลักการไมรับฟงพยานหลักฐานในระบบกลาวหามาใช 

   ใน ป.วิอาญา 

1. การคุมครองพยานในคดีอาญา 

2. การคุมครองพยานใน ป.วิอาญา 

อ.สัตยา  อรุณธารี ZOOM 

6 
อาทิตย 19 ก.ย.64 

09.00-12.00 น. 
ทฤษฎีและหลักวิธีพิจารณาความอาญา อ.สัตยา  อรุณธารี ZOOM 

ไมมีการบรรยายในวันที่ 26 กันยายน 2564 

7 
อาทิตย 3 ต.ค.64 

09.00-12.00 น. 
Case Study อ.สัตยา  อรุณธารี ZOOM 

8 
อาทิตย  10 ต.ค.64 

09.00-12.00 น. 
สิทธิของผูตองหาและจำเลยในคดีอาญาของประเทศไทย อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ ZOOM 



ครั้ง วันที่ รายละเอียดการบรรยาย ผูบรรยาย หองเรียน 

9 
อาทิตย 17 ต.ค.64 

09.00-12.00 น. สิทธิของผูตองหาและจำเลยในคดีอาญาในระดบัสากล อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ ZOOM 

10 
อาทิตย 24 ต.ค.64 

09.00-12.00 น. 
การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาดวยวิธีพิเศษ อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ ZOOM 

11 
อาทิตย 31 ต.ค.64 

09.00-12.00 น. 
การแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญาดวยวิธีพิเศษ (ตอ) อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ ZOOM 

12 
อาทิตย 7 พ.ย.64 

09.00-12.00 น. 

การกระทำความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร และหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการพิจารณาคดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (1) 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ZOOM 

13 
อาทิตย 14 พ.ย.64 

09.00-12.00 น. 

การกระทำความผดิเก่ียวกับคอมพิวเตอร และหลักกฎหมายที่เกี่ยวของ

กับกระบวนการพิจารณาคดีในคดีความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร (2) 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ZOOM 

14 
อาทิตย 21 พ.ย.64 

09.00-12.00 น. 

ประเด็นปญหาเก่ียวกับเขตอำนาจศาลในการพิจารณาคดีความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอร 
อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ZOOM 

15 อาทิตย 28 พ.ย.64 

09.00-12.00 น. 
การนำสบืพยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย ZOOM 

 

Update 07 08 64 

 
 
 
 

 

การวัดผลการศกึษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
 

การวัดผล/อาจารยผูวัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 

อ.ดร.ธนัทเทพ  เธียรประสิทธิ์ (40 คะแนน) 

ขอสอบ take home exam ขอสอบ take home exam ตามกำหนดการสอบของสวนกลาง 40 คะแนน 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล  ใหญสวาง (20 คะแนน) 

ขอสอบ take home exam ขอสอบ take home exam ตามกำหนดการสอบของสวนกลาง 20 คะแนน 

อ.สัตยา  อรุณธารี (20 คะแนน) 

ขอสอบ take home exam ขอสอบ take home exam ตามกำหนดการสอบของสวนกลาง 20 คะแนน 

อ.ดร.อัญธิกา ณ พิบูลย (20 คะแนน) 

เก็บคะแนนในหอง เก็บคะแนนในหอง กำหนดภายหลัง 20 คะแนน 


