
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบฟอร์มรายละเอยีดของรายวิชา  
มหาวทิยาลยัทักษิณ  
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

มคอ.3 รายละเอยีดของรายวชิา 
 

หมวดที ่1 ข้อมูลทัว่ไป 
 
1. รหัสและช่ือรายวชิา    
 ภาษาไทย พยาน 
 ภาษาองักฤษ Evidence 
 
2. จ านวนหน่วยกติ 3(3-0-6) 
 (ทฤษฎี 3 ชม.  ปฏิบติั  0 ชม.  ศึกษาดว้ยตนเอง 6 ชม. /สัปดาห์) 
 
3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา     
 3.1 หลกัสูตร  
             🗹 ระดบัปริญญาตรี ☐ ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  
  ☐ ระดบัปริญญาโท ☐ ระดบัปริญญาเอก 
 3.2 ประเภทของรายวชิา 
  ☐ วชิาพื้นฐาน 🗹 วชิาบงัคบั ☐ วชิาเลือก  
  ☐ วชิาเลือกเสรี ☐ อ่ืน ๆ ...................... 
 
4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิาและอาจารย์ผู้สอน 
 4.1 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวชิา  
ล าดับ ช่ือ - สกุล คณะ/

สาขาวชิา 
โทรศัพท์ E-mail หมาย

เหตุ 
1. วรัิตน์ นาทิพเวทย ์ นิติศาสตร์ 095-

0800599 
Virat.n@tsu.ac.
th 

 

2. อจิรวดี เหลาอ่อน นิติศาสตร์ 08564522
19 

ajirawadee.l@t
su.ac.th 

 

      
 4.2 อาจารยผ์ูส้อน   
ล าดับ ช่ือ - สกุล คณะ/

สาขาวชิา 
โทรศัพท์ E-mail หมาย

เหตุ 
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1. วรัิตน์ นาทิพเวทย ์ นิติศาสตร์ 095-
0800599 

Virat.n@tsu.ac.
th 

 

2. อจิรวดี เหลาอ่อน นิติศาสตร์ 08564522
19 

ajirawadee.l@t
su.ac.th 

 

      
5. ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา ช้ันปีทีเ่รียน   
 5.1 ภาคการศึกษาท่ี 2/2565 ชั้นปีท่ี 3 
 5.2 จ านวนผูเ้รียน 
  กลุ่ม S101 มีจ านวน 80 
  กลุ่ม S102 มีจ านวน 107 
  กลุ่ม S103 มีจ านวน 46 
  กลุ่ม S104 มีจ านวน 129 
  กลุ่ม P101 มีจ านวน 94 
6. รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite)   
 ☐ มี  ระบุ  
 🗹 ไม่มี 
 
7. รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisites)  
 ☐ มี  ระบุ  
 🗹 ไม่มี 
 
8. สถานทีเ่รียน มหาวทิยาลยัทกัษิณ วทิยาเขตสงขลา และพทัลุง 
 
9. วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด 
  วนัท่ี 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ 
 
1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา (Course Goals)  
1.1    มีความรู้เก่ียวกบัประเภทและลกัษณะของพยานหลกัฐาน มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกบั
พยานหลกัฐานในคดีแพง่ และคดีอาญาท่ีอยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา หลกัเกณฑก์ารเขียนบญัชีพยาน  
1.2    มีความรู้หลกัเกณฑท์างกฎหมายเก่ียวกบัการรับฟังพยานหลกัฐาน บทตดัพยานหลกัฐานในคดี
แพง่และคดีอาญา และมีทกัษะการวเิคราะห์องคค์วามรู้ทางกฎหมายทางกฎหมายกบัขอ้เทจ็จริงในคดีได้
อยา่งเหมาะสม  
1.3  มีจรรยาบรรณในวชิาชีพทางกฎหมาย ใชก้ฎหมายเป็นเคร่ืองมือในการน าสู่ความยติุธรรมในการ
วนิิจฉยัขอ้เทจ็จริงในคดีแพง่และในคดีอาญา  
2. ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับรายวชิา (Course-level Learning Outcomes: 
CLOs) 
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวชิาสามารถ (CLOs)   
2.1 CLO1 อธิบายความแตกต่างระหวา่งพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวตัถุ มาตรการทางกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัพยานแพง่และพยานอาญาท่ีอยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญาได ้ 
2.2 CLO2 ปรับบทกฎหมายเก่ียวกบัการรับฟังพยานหลกัฐาน บทตดัพยานหลกัฐานในคดีแพง่และ
คดีอาญา  
2.3 CLO3 เขียนบญัชีระบุพยานในคดีแพง่และคดีอาญาได ้
2.4 CLO4 วนิิจฉยัขอ้กฎหมายเขา้กบัขอ้เท็จจริงโดยค านึงถึงประโยชน์แห่งความยุติธรรม เพื่อใหก้าร
น าพยานหลกัฐานมาใชพ้ิสูจน์ขอ้เท็จจริงอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม 
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หมวดที ่3 ลกัษณะและการด าเนินการ 
 

1. ค าอธิบายรายวชิา (Course Description) 
กฎหมายเก่ียวกบัพยานหลกัฐาน พยานหลกัฐานในการด าเนินคดีแพง่และคดีอาญา  
 
2. จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้ต่อภาคการศึกษา 

ภาคทฤษฎี 
(ชัว่โมง) 

ภาคปฏิบัต ิ
(ชัว่โมง) 

การศึกษาด้วยตนเอง 
(ชัว่โมง) 

3 0 6 

  
3. จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นิสิตเป็นรายกลุ่มหรือ

รายบุคคล 
3.1 ใชก้ระบวนการแนะน าโดยระบบออนไลน์ (Facebook , Webex) โดยมีระบบการให้
ค  าแนะน าดงัน้ี หากค าถามเป็นเร่ืองความไม่เขา้ใจเล็กนอ้ย จะใหร้ะบบการตอบทาง Facebook เป็น
หลกั หากนิสิตนดัหมาย หรือเป็นเร่ืองการตอ้งอาศยัการอธิบายท่ีโดยสภาพตอบโดยขอ้ความไม่ได ้จะนดั
ประชุมคุยทาง webex 
3.2 ผูรั้บผดิชอบในการด าเนินงาน คือ อาจารยผ์ูส้อนแต่ละ section เป็นผูรั้บผิดชอบหลกั หาก
เป็นปัญหาท่ีตอ้งอาศยัการหารือร่วมกนั อาจารยผ์ูส้อนทุก section จะใหค้  าปรึกษาร่วมกนั 
3.3 ระยะเวลาในการใหน้ าปรึกษาจะจ ากดัเฉพาะช่วงเยน็วนัศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เท่านั้น และการ
ใหค้วามปรึกษาทาง webex ไม่เกิน 30 นาทีต่อกลุ่มท่ีนดัหมายไวล่้วงหนา้ 
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หมวดที ่4 การพฒันาผลการเรียนรู้ทีค่าดหวังระดับรายวิชาของนิสิต 
 
1. ความรู้ หรือทกัษะที่รายวชิามุ่งหวงัทีจ่ะพฒันานิสิต (CLOs)  
เม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนแลว้ นิสิตท่ีส าเร็จการศึกษาในรายวชิาน้ีจะสามารถ  
1 CLO1 อธิบายความแตกต่างระหวา่งพยานเอกสาร พยานบุคคล พยานวตัถุ มาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัพยานแพง่และพยานอาญาท่ีอยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่และกฎหมายวธีิ
พิจารณาความอาญาได ้ 
2 CLO2 ปรับบทกฎหมายเก่ียวกบัการรับฟังพยานหลกัฐาน บทตดัพยานหลกัฐานในคดีแพง่และ
คดีอาญา  
3 CLO3 เขียนบญัชีระบุพยานในคดีแพง่และคดีอาญาได ้
4 CLO4 วินิจฉยัขอ้กฎหมายเขา้กบัขอ้เทจ็จริงโดยค านึงถึงประโยชน์แห่งความยติุธรรม เพื่อใหก้ารน า
พยานหลกัฐานมาใชพ้ิสูจน์ขอ้เทจ็จริงอยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่งเหมาะสม    
2. วธีิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพ่ือพฒันาความรู้ หรือ ทกัษะ ในข้อ 1 และการวดัผลลพัธ์การ
เรียนรู้ของรายวชิา   

CLOs วธีิสอน/วธีิการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
วธีิการวดัผลลพัธ์การเรียนรู้/เคร่ืองมือใน

การวดัผลลพัธ์การเรียนรู้ 
CLO1 1. อธิบายความแตกต่างระหวา่งพยาน

เอกสาร พยานบุคคล พยานวตัถุ 
2. อธิบายมาตรการทางกฎหมายท่ีเก่ียวกบั
พยานแพง่และพยานอาญาท่ีอยูใ่นประมวล
กฎหมายวธีิพิจารณาความแพ่งและกฎหมาย
วธีิพิจารณาความอาญาได ้ 
 

1. สอบปลายภาค 
2. สอบเก็บคะแนนในหอ้งเรียน 
 

CLO2 1. ปรับบทกฎหมายเก่ียวกบัการรับฟัง
พยานหลกัฐาน บทตดัพยานหลกัฐานในคดี
แพง่และคดีอาญา 
 

1. สอบปลายภาค 
2. สอบเก็บคะแนนในหอ้งเรียน 

CLO3 1. เขียนบญัชีระบุพยานในคดีแพง่และ
คดีอาญาได ้
 
 

1. ฝึกปฏิบติัในชั้นเรียน 
2. สอบปฏิบติัการเขียนบญัชีพยาน 
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CLO4 
1. วนิิจฉยัขอ้กฎหมายเขา้กบัขอ้เทจ็จริง
โดยค านึงถึงประโยชน์แห่งความยติุธรรม 
 

1. สอบเก็บคะแนนในหอ้ง 
2. อภิปรายเหตุผลท่ีเลือกรัปฟัง
พยานหลกัฐานต่าง ๆ  
3. สอบปลายภาค 
 

 
หมวดที ่5  แผนการสอนและการประเมินผล 

 
1. แผนการสอน 

คาบที ่ บทที่/หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง 

วธีิการ : ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

1 1 บทที ่1 
2 1. ระบบการพิจารณา
คดีและการสืบพยานโดยทัว่ไป 
3  
4  
5  
6  
7 2. ความหมายและ
ประเภทของพยานหลกัฐาน 
8  
9  
3. การแยกปัญหาขอ้เท็จจริง 
กบัปัญหาขอ้กฎหมายในคดี
แพง่และคดีอาญา 

 
1:00 
 

 
 
 

1:00 
 
 
 
 

1:00 
 

 
0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 

0 

 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 
 
 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 
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คาบที ่ บทที่/หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง 

วธีิการ : ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

2 บทที ่2  
1.หลกัทัว่ไปเก่ียวกบัการน า
สืบและการรับฟัง
พยานหลกัฐาน 
 
 
2.ประเด็นแห่งคดี -ประเด็นขอ้
พิพาท -การช้ีสองสถาน 
 
 
 
3.พยานหลกัฐานท่ีตอ้งหา้ม
และการชัง่น ้าหนกั
พยานหลกัฐาน(หลกัทัว่ไป) 

 
1:00 

 
 
 

1:00 

 
0 

 
 
 

0 

 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่มและ
น าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
บรรยาย : ใชส่ื้อ ppt  
 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

1:00 0 บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 

3 บทที ่3 
1. ภาระการพิสูจน์ และ
หนา้ท่ีน าสืบ 
 
 
 
2. ผูมี้หนา้ท่ีน าสืบในคดี
แพง่  
 
 
3. ผูมี้หนา้ท่ีน าสืบใน
คดีอาญา 
4. ผูมี้หนา้ท่ีน าสืบกรณี
พิเศษ 
 

 
0:30 

 
 
 
 

1:30 
 
 
 

0:30 

 
0 

 
 
 
 

0 
 
 
 
 0 

บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
 
 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 
 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 
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คาบที ่ บทที่/หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง 

วธีิการ : ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

4 บทที ่4 
ขอ้เทจ็จริงท่ีไม่ตอ้งพิสูจน์ดว้ย
พยานหลกัฐาน 
1.ขอ้เทจ็จริงซ่ึงรู้กนัอยูท่ ัว่ไป 
 
2.ขอ้เทจ็จริงซ่ึงไม่อาจโตแ้ยง้
ได ้ และขอ้สันนิษฐานเด็ดขาด
ตามกฎหมาย 
3.ขอ้เทจ็จริงท่ีคู่ความรับหรือ
ถือวา่รับกนัแลว้ในศาล 

 
 
 

0:30 
 

  
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 
 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

1:30  บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 

0:30  วเิคราะห์กรณีศึกษา : กรณีปัญหา 
จ านวน 5 กรณี 
 

5 [[[[[ บทที ่5 
           พยานหลกัฐานท่ี
ตอ้งหา้มมิให้รับฟัง 
1. พยานบุคคลท่ีไม่
สามารถเขา้ใจและตอบค าถาม
ไดใ้นคดีแพง่และคดีอาญา 
2. พยานหลกัฐานท่ี
ฟุ่มเฟือยหรือประวงิใหช้กัชา้ 
3. พยานบอกเล่า 
 
 
4. พยานหลกัฐานท่ี
ตอ้งหา้มในคดีอาญา 
  1. 

 
 
 
 
 

0:10 

  
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน  

    
0:20 

 
    

0:30 
 
 
    

2:00 

 บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
 
 
 
บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

คาบที ่ บทที่/หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง 

วธีิการ : ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

6 บทที ่6 
พยานหลกัฐานท่ีตอ้งหา้ม
โดยกฎหมายปิดปาก 
1.หลกักฎหมายปิดปากของ
ประเทศองักฤษ 
2.กฎหมายปิดปากโดยค า
พิพากษา 

 
 
 

0.20 
 
 

2.40 

 บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

7 บทท่ี 7การน าสืบพยาน
บุคคล 
กรณีท่ีมีกฎหมายบงัคบัให้
ตอ้งมีเอกสารมาแสดง  

3:00  บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

8 [ [บ  บทท่ี 8 พยานบอกเล่า 

3.00 

 บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

9 บทท่ี 9 วธีิการน าสืบ
พยานหลกัฐานโดยทัว่ ๆ ไป 
1.การยืน่บญัชีพยาน และ
ขอ้ยกเวน้การยื่นบญัชีระบุ
พยาน 
2.การเดินเผชิญสืบ 
3.การส่งประเด็นไปสืบ 
4.การสืบพยานไวล่้วงหนา้ 

3.00 

 บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

คาบที ่ บทที่/หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง 

วธีิการ : ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

5.การสืบพยานนอกศาล
โดยเจา้พนกังาน 
6.การสืบพยานเด็กใน
คดีอาญา 
7.การสืบพยานในชั้น
อุทธรณ์ฎีกา 
 

10 บทท่ี 10 พยานบุคคล 
1.ความหมายของพยาน
บุคคล 
2.สิทธิของพยาน 
3.การเบิกความ 
4.ผูถ้ามพยาน 
5.ล าดบัการถามพยาน 
 

3.00 

 บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

11   บ บทท่ี 11 พยานเอกสาร 
1 1. ความหมายและ
ประเภทของพยานเอกสาร 
2 2. วธีิการน า
สืบพยานในคดีแพง่ 
3 3. การคดัดา้น
พยานเอกสาร 
4 4.การยืน่หรือส่ง
ตน้ฉบบัเอกสารต่อศาล 
5 5.การถือวา่คู่ความ
ยอมรับขอ้เทจ็จริงตาม
เอกสารในคดีแพง่ 

3:00  บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ใหนิ้สิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

คาบที ่ บทที่/หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง 

วธีิการ : ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

6 6.การช้ีขาดขอ้
โตเ้ถียงเก่ียวกบัเอกสารใน
คดีแพง่ 
7 7.ขอ้สันนิษฐาน
เก่ียวกบัเอกสาร 
8 8.พยานเอกสาร
เก่ียวกบัธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 

12       บทท่ี 12 พยานวตัถุ 
        1.ความหมายของ
พยานวตัถุ 
1  2. วธีิการน า
สืบพยานวตัถุ 
2  3. พยานหลกัฐาน
ทางวทิยาศาสตร์และขอ้มูล
อิเล็กทรอนิกส์ 
 
1. 

3.00  บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

13 

  บทท่ี 13 พยานความเห็น 

3:00  บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ใหนิ้สิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

14 
  บ  บทท่ี 14 มาตรฐานการ
พิสูจน์  

3.00  บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

คาบที ่ บทที่/หัวข้อ/รายละเอยีด 
จ านวนช่ัวโมง 

วธีิการ : ส่ือทีใ่ช้ ผู้สอน 
ภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัต ิ

อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

15 

กา บทท่ี 15 ชัง่น ้าหนกั
พยานหลกัฐาน 

3.00  

บรรยาย : ใชส่ื้อการสอน ppt  
 
กิจกรรม : ให้นิสิตท ากิจกรรมกลุ่ม
และน าเสนอหนา้ชั้นเรียน 

อ. วิรัตน์ 
นาทิพ
เวทย ์
และ อ. 
อจิรวดี 
เหลา
อ่อน 

16 สอบปลายภาค 
17 

 รวมช่ัวโมง 
ตลอดภาคการศึกษา 

45 0 
  

 
 
2. แผนการประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงัระดับรายวิชา CLOs  
 2.1 การวดัและประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ 
  ก. การประเมินเพ่ือพฒันาการเรียนรู้ (Formative Assessment) 
การประเมินระหวา่งการจดัการเรียนรู้เพื่อปรับปรุงและพฒันาการจดัการเรียนรู้ ใชว้ธีิการเก็บคะแนน
ระหวา่งการจดัการเรียนการสอน และมีการป้อนกลบัเพื่อใหนิ้สิตพฒันาและปรับปรุง โดยมีการจดัสอบ
อีกคร้ังโดยใชค้  าถามใหม่ท่ีวดัองคค์วามรู้เดิมเพื่อให้นิสิตพฒันาและปรับปรุง และมีการใหค้วามเห็นเป็น
รายกลุ่มกรณีท่ีมีการทดสอบเป็นงานกลุ่ม 
  ข. การประเมินเพ่ือตัดสินผลการเรียนรู้ (Summative Assessment) 
   (1) วธีิการ/เคร่ืองมือและน ้าหนกัในการวดัและประเมินผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ฯ 
วธีิการวดัผล น า้หนัก 

(ร้อยละ) วธีิการ เคร่ืองมือทีใ่ช้ 
CLO1 อธิบายความแตกต่าง
ระหวา่งพยานเอกสาร พยานบุคคล 

ทดสอบความจ าในองค์
ความรู้เก่ียวกบัพยาน

1.สอบเก็บคะแนนในชั้น
เรียน 

40 
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

พยานวตัถุ มาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัพยานแพง่และพยานอาญาท่ี
อยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความแพง่และกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาได ้ 

เอกสาร พยานบุคคล และ
พยานวตัถุ และเปรียบเทียบ
ความแตกต่าง 

2.สอบปลายภาค 

CLO2 ปรับบทกฎหมายเก่ียวกบั
การรับฟังพยานหลกัฐาน บทตดั
พยานหลกัฐานในคดีแพง่และ
คดีอาญา  

วเิคราะห์ปัญหาขอ้เทจ็จริง 
และน าองคค์วามรู้ทาง
กฎหมายมาปรับบทให้
ถูกตอ้งและสรุปผลทาง
กฎหมาย 

1.สอบเก็บคะแนนในชั้น
เรียน 
2.สอบปลายภาค 

40 

CLO3 เขียนบญัชีระบุพยานในคดี
แพง่และคดีอาญาได ้

ออกแบบการน าเสนอ
พยานหลกัฐานท่ีตอ้งน าเขา้
สู่คดีในแบบฟอร์มศาลได้
ครบถว้นและถูกตอ้ง 

สอบเก็บคะแนนใน
หอ้งเรียน 

10 

CLO4 วินิจฉยัขอ้กฎหมายเขา้กบั
ขอ้เทจ็จริงโดยค านึงถึงประโยชน์แห่ง
ความยติุธรรม เพื่อใหก้ารน า
พยานหลกัฐานมาใชพ้ิสูจน์ขอ้เทจ็จริง
อยา่งมีประสิทธิภาพไดอ้ยา่ง
เหมาะสม    

วเิคราะห์ปัญหาขอ้เทจ็จริง 
และน าองคค์วามรู้ทาง
กฎหมายมาปรับบทให้
ถูกตอ้งและสรุปผลทาง
กฎหมาย 

1.สอบเก็บคะแนนในชั้น
เรียน 
2.สอบปลายภาค 
3.สอบสัมภาษณ์ 

10 

รวม 100 
   (2) ระบบการประเมินผลการเรียนรายวชิา 
ใหค้่าสัญลกัษณ์ A B C D F I 
   (3) การสอบแกต้วั (ถา้รายวชิาก าหนดใหมี้การสอบแกต้วั) 
สอบในภาคเรียนท่ี 3  
3. การอุทธรณ์ของนิสิต 
นิสิตสามารถอุทธรณ์โดยท าบนัทึกขอ้ความเป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดท่ี้คณะนิติศาสตร์ มหาวทิยาลยั
ทกัษิณ 
 

หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 
 



[ 14 ] 

มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

1. ต าราและเอกสารหลกั (Required Texts) 
 1. ศาสตราจารยพ์ิเศษโสภณ รัตนากร, ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะพยาน, พิมพค์ร้ังท่ี 12 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิพมว์ญิญูชน, 2564). 
 2. จรัญ  ภกัดีธนากุล, ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน, พิมพค์ร้ังท่ี 13, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบณัฑิตยสภา, 2561). 
 3. ธานี  สิงหนาท, ค าอธิบายพยานหลกัฐานคดีแพง่ และคดีอาญา, พิมพค์ร้ังท่ี 15, (กรุงเทพมหานคร : 
กรุงสยามพบัลิบลิชช่ิง, 2561). 
ประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความแพง่  
 4.  อุดม รัฐอมกฤต, ค าอธิบายกฎหมายลกัษณะพยานหลกัฐาน, พิมพค์ร้ังท่ี 7 (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2562). 
 
2. เอกสารและข้อมูลแนะน า (Suggested Materials) 
 คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวชิากฎหมายวธีิสบญัญติั 1, เอกสารการสอนชุดวชิา กฎหมายวธีิสบญัญติั 

1, พิมพค์ร้ังท่ี1 (นนทบุรี : ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช, 2562) 
3. ทรัพยากรอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
- 
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มคอ.3 ม.ทกัษิณ 

หมวดที ่8 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวชิา 
 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนิสิต 
1.1 ประเมินผลการสอนผา่นระบบสารสนเทศมหาวทิยาลยัทกัษิณ 
1.2 ใหนิ้สิตทุกคนประเมินประสิทธิผลการสอนของรายวชิาทั้งดา้นวธีิสอน การจดักิจกรรมทั้งในและ
นอกชั้นเรียน ส่ิงสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ดว้ยระบบเครือข่ายของ
มหาวทิยาลยั 
1.3 เปิดโอกาสใหนิ้สิตเสนอปัญหาการเรียนการสอนระหวา่งผูส้อนกบันิสิตในทุกชัว่โมงท่ีท าการสอน 
2. กลยุทธ์การประเมินการสอน  
แบบประเมินผลการสอน ซ่ึงเป็นแบบประเมินผลการสอนของมหาวทิยาลยั ท่ีก าหนดใหมี้การประเมิน
การสอนของอาจารยผ์ูส้อน โดยนิสิต ทุกภาคการศึกษา และประเมินการสอนจากผลการเรียนของนิสิต 
และสอบทวนผลประเมินท่ีไดรั้บ 
3. การปรับปรุง 
3.1 ผูส้อนทบทวนและปรับปรุงกลยทุธ์และวธีิสอนจากผลการประเมินประสิทธิผลรายวชิามาใชเ้พื่อ
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอนใหดี้ข้ึน 
3.2 ผูส้อนคน้ควา้ความรู้หรือขอ้มูลใหม่ๆมาใชใ้นการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน 
3.3 มีกระบวนการวางแผนควบคุมก ากบัสาระของวชิาใหมี้เน้ือหาท่ีทนัสมยัสอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงเพื่อตอบสนองความตอ้งการของนิสิตและตลาดวชิาชีพ 
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิของนิสิตในรายวชิา 
      4.1 ผูส้อนทวนสอบคะแนนและเกรดของนิสิต 
      4.2 ใหนิ้สิตไดมี้โอกาสตรวจสอบคะแนนและระดบัขั้น ก่อนส่งระดบัขั้นใหง้านทะเบียนนิสิต
และบริการการศึกษา 
      4.3 สุ่มเรียกนิสิตท่ีไดค้ะแนนการสอบกลางภาคนอ้ยกวา่ 50% มาสอบถาม 
      4.4 คณะอนุกรรมการประกนัคุณภาพหลกัสูตร และคณะกรรมการประจ าคณะ ตรวจสอบผลการ
เรียนรู้ของนิสิต โดยตรวจสอบขอ้สอบ วธีิการใหค้ะแนนสอบ และค่าระดบัขั้น 
 
5. การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 
 น าผลท่ีไดจ้ากการสอบถามความคิดเห็น คะแนนสอบของนิสิต ผลประเมินท่ีไดรั้บ น ามาสรุปผลและพฒันา
รายวชิาก่อนการสอนในภาคการศึกษาถดัไป 
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ภาคผนวก 
ความสอดคล้องระหว่างรายวชิากบัหมวดวชิาเฉพาะของหลกัสูตร 

 
ตารางที ่1 แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่ง CLOs ระดบัรายวชิา และผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร 
(PLOs) (หมายเลขในตาราง = Sub LOs) 

 
ผลลพัธ์การเรียนรู้ (PLOs) 

PLO1 PLO2 PLO 3 PLO 4 PLO 5 
CLO1 อธิบายความแตกต่าง
ระหวา่งพยานเอกสาร พยานบุคคล 
พยานวตัถุ มาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวกบัพยานแพง่และพยานอาญาท่ี
อยูใ่นประมวลกฎหมายวธีิพิจารณา
ความแพง่และกฎหมายวธีิพิจารณา
ความอาญาได ้

 🗹    

CLO2 ปรับบทกฎหมายเก่ียวกบั
การรับฟังพยานหลกัฐาน บทตดั
พยานหลกัฐานในคดีแพง่และ
คดีอาญา 

  🗹   

CLO3 เขียนบญัชีระบุพยานในคดี
แพง่และคดีอาญาได ้

 🗹    

CLO4 วนิิจฉยัขอ้กฎหมายเขา้กบั
ขอ้เทจ็จริงโดยค านึงถึงประโยชน์
แห่งความยติุธรรม เพื่อใหก้ารน า
พยานหลกัฐานมาใชพ้ิสูจน์
ขอ้เทจ็จริงอยา่งมีประสิทธิภาพได้
อยา่งเหมาะสม 

🗹     
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ตารางที ่2  แสดงผลลพัธ์การเรียนรู้ระดับหลกัสูตร (PLOs) ที่รายวชิารับผดิชอบ 
 (โดยพิจารณาจาก เล่ม มคอ.2 หมวดท่ี 2) 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
ของหลกัสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเข้าใจ (know) ทกัษะ (skills) เจตคติ 
(attitude)] 

PLO 1:  K1  
K2  
K3  

 S1  
S2  
S3  

 A1  
A2  
A3  

  
 
 
 

PLO 2:  K..  
K..  
S..  
S..  

 A..  
A..  

Sub PLO 2A:  K..  
K..  
S..  
S..  
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ผลลพัธ์การเรียนรู้ทีค่าดหวงั 
ของหลกัสูตร (PLOs)  

[สมรรถนะ] 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ย่อย 
(Sub PLOs)  

[รู้และเข้าใจ (know) ทกัษะ (skills) เจตคติ 
(attitude)] 

 A..  
A..  

Sub PLO 2B:  K..  
K..  

 S..  
S..  

 A..  
A..  

PLO ..:  K..  
K..  

 S..  
S..  

 A..  
A..  

 
 


