
 
ตารางบรรยาย ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษา 1/2565 

วิชา กม 7901 กฎหมายลักษณะพยานชั้นสูง (หลักสูตร2560) สำหรับรุ่นที่ 19+20 (วิชาชีพ+มหาชน) 
อาจารยผ์ู้บรรยาย อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ / ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง / อ.ดร.ธนกฤต วรธนัชชากุล 

คร้ังท่ี วันที ่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 
1 อังคารที่ 9 ส.ค. 65 

13.00-16.00 น. 
สิทธิมนุษยชนกับกฎหมายลักษณะพยาน อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 4005 ช้ัน 4  

อาคารนวมินทรฯ 

2 อังคารที่ 16 ส.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

มาตรการของการแสวงหาพยานหลักฐานในประเทศไทย อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 4005 ช้ัน 4  
อาคารนวมินทรฯ 

3 อังคารที่ 23 ส.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

มาตรการบังคับเพื่อแสวงหาพยานหลักฐานในคดีอาญา
ของไทย 

อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 4005 ช้ัน 4  
อาคารนวมินทรฯ 

4 อังคารที่ 30 ส.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

การปรับปรุงการสอบสวนคดีาญาของประเทศไทย อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 4005 ช้ัน 4  
อาคารนวมินทรฯ 

5 อังคารที่ 6 ก.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

การคุ้มครองพยานในคดีอาญา อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธ์ิ 4005 ช้ัน 4  
อาคารนวมินทรฯ 

6 พฤหัสบดีที่ 15 ก.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

ก.หลักการพื้นฐานทั่วไปในระบบวิธีพิจารณาความ 
ข.ระบบค้นหาความจริง  
    (1) ระบบกล่าวหา      (2) ระบบไตส่วน 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญส่ว่าง 4001 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

7 พฤหัสบดีที่ 22 ก.ย. 65 
10.00-13.00 น. 

การดำเนินการพิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานใน
คดีอาญาตามกฎหมายพิเศษในประเทศไทย 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญส่ว่าง 4001 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

8 พฤหัสบดีที่ 29 ก.ย. 65 
09.00-12.00 น. 

การพิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญาตาม
กฎหมายพิเศษในประเทศไทย     

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญส่ว่าง 4006 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

วันที่ 10 - 14 ต.ค. 65 - ไม่มีการเรียนการสอน - 
9 พฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 65 

09.00-12.00 น. 
หลักการคุม้ครองพยานในคดีอาญา ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญส่ว่าง 4008 ชั้น 4  

อาคารนวมินทรฯ 
10 พฤหัสบดีที่ 20 ต.ค. 65 

13.00-16.00 น. 

การพิจารณาและรับฟังพยานหลักฐานคดีอาญา 
ตารมกฎหมายพิเศษในไทย 

ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญส่ว่าง 4008 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

11 พฤหัสบดีที่ 27 ต.ค. 65 
13.00-16.00 น. 

หลักความประสงค์ของคู่ความกับระบบกลา่วหาและ
หลักการไตส่วนโดยศาลกับระบบไต่สวน และบทบาท
ของผู้พิพากษาและคู่ความในเรื่องพยานหลักฐานในคดี
แพ่ง 

อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 4001 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

12 พฤหัสบดีที่ 3 พ.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

หลักฟังความสองฝา่ยและหลักโตแ้ย้งคัดค้านต่อสู้คดี อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 4001 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

13 ศุกร์ที่ 11 พ.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

หลักและทฤษฎีกฎหมายพยานหลกัฐานในคดีแพ่ง 
- หลักและทฤษฎเีบื้องต้น 
- สิ่งที่ต้องพิสูจน์ในเรื่องของพยานหลักฐานและภาระกา
รพิสุจน ์

อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 4001 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

14 ศุกร์ที่ 25 พ.ย. 65 
13.00-16.00 น. 

- ภาระการพสิูจน์กับข้อสันนิษฐานตามกฎหมายและข้อ
สันนิษฐานตามข้อเท็จจริง 

อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 4001 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

ยืนยันตารางทั้งวิชาแล้ว 



คร้ังท่ี วันที ่ รายละเอียดการบรรยาย ผู้บรรยาย ห้อง 
15 ศุกรท์ี่ 2 ธ.ค. 65 

13.00-16.00 น. 

การรับฟังพยานหลักฐานประเภทต่างๆ ในคดีแพ่ง 
(เปรียบเทียบของประเทศไทยกับประเทศท่ีใช้ระบบซี
วิลลอว์และระบบคอมมอนลอว์) 
- พยานเอกสาร  - พยานวัตถุ  - พยานความเห็น 
- พยานบุคคล  - พยานหักฐานโดยข้อสันนิษฐาน 

อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล 4001 ชั้น 4  
อาคารนวมินทรฯ 

กำหนดภายหลัง สอบปลายภาค  
Update 12/11/65 

 
 
 
 
 

การวัดผลการศึกษา (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) วดัผลร่วมกัน 
การวัดผล/อาจารย์ผู้วัดผล วิธีการวัดผล กำหนดการวัดผล คะแนนรวม 
ส่วนการประเมินผล อ.ดร.ธนัทเทพ เธียรประสิทธิ์ (40 คะแนน) 
สอบปลายภาค กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง 40 คะแนน 
ส่วนการประเมินผล อ.ดร.ธนกฤต  วรธนัชชากุล (30 คะแนน) 
สอบปลายภาค กำหนดภายหลัง กำหนดภายหลัง 30 คะแนน 
ส่วนการประเมินผล ศ.(พิเศษ) อรรถพล ใหญ่สว่าง 
สอบปลายภาค กำหนดภายหลัง (30 คะแนน) กำหนดภายหลัง 30 คะแนน 

 
 
 
 


