
•อธิบายการจดัท าโครงงาน  การจดัระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้ง

ลกัษณะงาน ระยะเวลา  และระบบพี่เล้ียงสอนงาน  

         (สรุปขอ้มูลท่ีสนบัสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได ้ก าหนดความยาวไม่เกิน 1 หนา้ A4) 

1.ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษาและสถานประกอบการ 

         ช่ือ-สกลุนิสิต  นางสาว เรือนอรุณ ศิริพรประสิทธ์ิ  รหสัประจ าตวั 601081273  

         หลกัสูตร นิติศาสตร์บณัฑิต  คณะ นิติศาสตร์  เบอร์โทรติดตอ่ 062-9592870 

         อาจารยท่ี์ปรึกษาโครงงาน  อาจารย ์ริญญาภทัร์ ณ สงขลา  เบอร์โทรติดต่อ 088-2525938 

         สถานประกอบการ ส านกังานกฎหมายธีรพงศ ์ดนสว ีทนายความและธูรกิจ 

         ท่ีอยู ่102/2 ม.3 ต.นาทว ีอ.นาทว ีจ.สงขลา 90160 เบอร์โทรติดต่อ 089-2590777 

2.หน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

        ต าแหน่ง เสมียนทนายความ  

3.การจัดระบบงานของสถานประกอบการ 

       3.1ลกัษณะงาน 

                     เป็นงานดา้นเอกสาร จดัท าค าร้อง พิมพค์  าฟ้อง เอกสารทา้ยค าฟ้อง ทา้ยค าร้อง พิมพค์  าขออุทธรณ์ ค าแถลงต่อ
ศาล หนงัสือบอกกล่าวทวงถาม การจดัเก็บส านวนคดี  

 3.2 ระยะเวลาการฝึกปฏิบติังาน 

                      ตั้งแต่วนัท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 – 19 มีนาคม 2564  

 3.3 ระบบพ่ีเล้ียงสอนงาน   

                      พ่ีเล้ียงสอนงานทุกแขนง ทั้งดา้นเอกสาร ดา้นการสอนใหไ้ต่สวนค าร้อง สอนการเขียนค าฟ้อง เนน้ใหป้ฎิบติั
ไดเ้สมือนเป็นทนายความจริง  

 

 

 

 



• อธิบายวธิีการท าโครงงาน  บทคดัย่อ  การด าเนินงาน  ระเบียบแบบแผน และการ

ประยุกต์ใช้วชิาความรู้/ทกัษะตามทีไ่ด้เรียนมา 

 

1.1. ทีม่าและความส าคัญ สภาพปัญหาของโครงการ  

               การกระท าความผิดของเด็กหรือเยาวชนในปัจจุบนันั้นเกิดข้ึนใหเ้ห็นเยอะมาก โดยในแต่ละเหตุการณ์มีหลายปัจจยั

ท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น ปัจจยัดา้นสงัคมสภาพแวดลอ้ม การศึกษา ร่างกาย และความประพฤติปฏิบติัตนของคนใน

สงัคม ซ่ึงบางพฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสมตามวยัของตนเอง ท าใหเ้ด็กบางคนมีพฤติกรรมรุนแรง ไม่มีเหตผุล ตามเพ่ือนจน

เกิดเร่ืองราวร้ายแรงท าใหเ้ส่ียงต่อการกระท าความผิดตามกฎหมายไดง่้ายกวา่วยัอ่ืน ๆ ซ่ึงถึงแมจ้ะไดรั้บการอบรมดูแลจาก

ผูป้กครองหรือโรงเรียนแลว้ก็ตามแต่ก็ไม่สามารถอบรมดูแลไดอ้ยา่งเท่าท่ีควร อีกหน่ึงเหตผุลท่ีท าใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเส่ียง

ต่อการกระท าความผิด คือ เศรษฐกิจและสงัคมก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตสุ าคญั การควบคุมทางสงัคมก็เป็นส่ิงส าคญัในการ

ป้องกนัการกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนเช่นกนั การกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและเยาวชนมีหลาย

สาเหตุ เช่น การตอ้งการเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพ่ือนดว้ยกนั ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีเกราะคุม้

กนัเบาบาง เช่น พอ่แม่แยกทางกนั บุตรอยูก่บับุคคลอ่ืน ขาดการอบรมเล้ียงดู เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนใหเ้ห็นบ่อยมากในสงัคมไทย 

โดยความแตกแยกของคนในครอบครัวท าใหเ้ด็กตกเป็นเหยือ่ของพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการกระท าความผิดอาญา หรือฝ่าฝืน
กฎระเบียบทางสงัคม ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดผลกระทบต่อสงัคมไดน้ั้นเอง 

                 ดงันั้นเด็กและเยาวชนท่ีตอ้งไดรั้บการคุม้ครองสิทธิทางกฎหมายในกระบวนการยติุธรรมทางอาญาและควร

ไดรั้บการป้องกนัมิใหก้ระท าความผิดทางอาญาแบ่งออกเป็นสองกลุ่ม คือ 1) กลุ่มเด็กและเยาวชนท่ีไดท้ าความผิดในทาง

อาญาแลว้และเขา้สู่กระบวนการยติุธรรม 2) เด็กท่ีมีพฤติกรรมเส่ียงท่ีจะกระท าความผิดทางอาญาท่ีจะตอ้งไดรั้บการป้องกนั

มิใหก้ระท าความผิดในอนาคต และส าหรับเด็กท่ีกระท าความผิดไปแลว้นั้นสมควรท่ีจะไดรั้บการคุม้ครองสิทธิใน

กระบวนการยติุธรรมใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมท่ีสุด โดยเฉพาะในชั้นจบักมุ เด็กบางคนไม่รู้กฎหมาย เป็นลูกชาวบา้นใน
ชุมชนท่ีไม่ทราบข่าวสาวหรือขอ้กฎหมาย ขอ้ควรปฏิบติัเม่ือถูกจบักมุด าเนินคดีใหไ้ดรั้บความเป็นธรรมท่ีสุด  

                 และในปัจจุบนัชาวบา้นท่ีอยูใ่นชุมชนต่างจงัหวดั เช่นพ้ืนท่ีต าบลนาทว ีจะนะ เทพา เป็นชาวมุสลิมค่อนขา้งเยอะ 

การเผยแพร่ข่าวสารเป็นภาษาไทยบางคร้ังชาวมุสลิมท่ีพดูไทยไม่ได ้หรืออ่านภาษไทยไม่ออกก็อาจจะไม่เขา้ใจจึง

จ าเป็นตอ้งมีการเผยแพร่ข่าวสารใหเ้ป็นหลากหลายภาษาเช่น ภาษายาว ีเพ่ือท าใหช้าวมุสลิมไดเ้ขา้ใจขอ้ความท่ีเราตอ้งการ
เผยแพร่มากข้ึน 

1.2.วตัถุประสงค์ของการปฏิบัติงาน  

1. เพ่ือศึกษาเร่ืองของสิทธิของเด็กและเยาวชนในชั้นจบักมุ 

2. เพ่ือน าความรู้ไปเผยแพร่ใหก้บัชาวบา้นในพ้ืนท่ีชุมชน 

3. เพ่ือป้องกนัสิทธิของเด็กท่ีไม่รู้ขอ้มูลเก่ียวกบักระบวนการในชั้นจบักมุ 



 

1.3. วธีิการจัดท าโครงงาน 

         1.3.1. ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัสิทธิของเยาวชนในชั้นจบักมุ และชั้นสอบสวน 

         1.3.2. รวบรวมขอ้มูลต่างๆ และน ามาเรียบเรียงเพ่ือจดัท าส่ือ 

         1.3.3. จดัการเรียบเรียงแปลภาษา ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษา 

         1.3.4. จดัท าส่ือ เช่น โปสเตอร์ คลิปวดีิโอ เพ่ือเผยแพร่แก่เยาวชนและชาวบา้น 

         1.3.5. น าโปสเตอร์ไปติดท่ีสถานีต ารวจภูธรนาทว ีน าส่ือวดีิโอลงใน Youtube 

 

1.4.การประยุกต์ใช้วชิาความรู้ 

                    การด าเนินโครงการในคร้ังน้ี ไดน้ าความรู้ในรายวชิากฎหมายอาญา และวธีิพิจารณาความอาญา ในเร่ืองของ

การด าเนินคดีอาญา วธีิการด าเนินคดีอาญา การจบักมุ การสอบสวน ตามประมวลกฎหมายวธีิพิจารณาความอาญา เม่ือเรามี

ความรู้ในดา้นวชิาการ สามารถน ามาประยกุตใ์ชเ้พ่ือช่วยเหลือประชาชนชาวบา้น เยาวชนท่ีไม่ทราบขอ้กฎหมายใหไ้ดรั้บ

ความเป็นธรรมมากท่ีสุด เพ่ือไม่ใหเ้กิดความเหล่ือมล ้าในสงัคม โดยโครงงานน้ีมีประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยั คณะนิติศาสตร์

และส านกักฎหมายธีรพงศ ์ดนสว ีเป็นอยา่งยิง่ซ่ึงตรงกบัปรัชญามหาวทิยาลยัท่ีมุ่งเนน้ผลิตบณัฑิตออกสู่สงัคมเพ่ือให้

ช่วยเหลือสงัคมไดใ้นภายภาคหนา้ 

1.5. สรุปผลการด าเนินโครงงาน  

                     จากการด าเนินโครงการน้ีท าใหเ้กิดเสียงตอบรับมาวา่ การเผยแพร่ความรู้สู่เยาวชนดว้ยระบบ สองภาษา ไดแ้ก่ 

ภาษาไทย และภาษามลายนูั้นท าใหช้าวบา้นท่ีเป็นมุสลิมท่ีไม่เขา้ใจความหมายของภาษาไทย ไดอ่้านและท าความเขา้ใจ

ภาษาของตนเองจึงเขา้ใจถึงเร่ืองสิทธิของเยาวชนในชั้นจบักมุไดอ้ยา่งดี และเยาวชนไดรั้บรู้ถึงกฎหมายเก่ียวกบัสิทธิในชั้น
จบักมุ หากตนเองถูกด าเนินคดีจะไดรู้้วา่ตนเองมีสิทธิอะไรบา้ง เพ่ือป้องกนัสิทธิของตนเอง 

 

 

 

 

 

 

 

 



•อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงานประจ าที่

สามารถน าไปพฒันาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาท ิลดเวลาในการท างานประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 

(สรุปข้อมูลทีส่นับสนุนสามารถมีรูปภาพประกอบได้ ก าหนดความยาวไม่เกนิ 3 หน้า A4) 

 

1.ประโยชน์ทีส่ถานประกอบการได้รับจากการจัดท าโครงการ   

              ส าหรับโครงการท่ีไดจ้ดัท าข้ึนนั้น สามารถด าเนินการไดจ้ริง ๆ และเป็นโครงการท่ีมีความส าคญั

อยา่งมากท่ีสุด สามารถน ามาเผยแพร่ความรู้ใหก้บัชาวบา้นไดจ้ริง เป็นเร่ืองท่ีมีความส าคญัต่อเยาวชนในเขต

พื้นท่ีอ าเภอนาทว ีเพราะ การกระท าความผดิของเด็กหรือเยาวชนในปัจจุบนันั้นเกิดข้ึนใหเ้ห็นเยอะมาก โดย

ในแต่ละเหตุการณ์มีหลายปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดเร่ืองราวต่าง ๆ เช่น ปัจจยัดา้นสังคมสภาพแวดลอ้ม การศึกษา 

ร่างกาย และความประพฤติปฏิบติัตนของคนในสังคม ซ่ึงบางพฤติกรรมนั้นไม่เหมาะสมตามวยัของตนเอง 

ท าใหเ้ด็กบางคนมีพฤติกรรมรุนแรง ไม่มีเหตุผล ตามเพื่อนจนเกิดเร่ืองราวร้ายแรงท าใหเ้ส่ียงต่อการกระท า

ความผดิตามกฎหมายไดง่้ายกวา่วยัอ่ืน ๆ ซ่ึงถึงแมจ้ะไดรั้บการอบรมดูแลจากผูป้กครองหรือโรงเรียนแลว้ก็

ตามแต่ก็ไม่สามารถอบรมดูแลไดอ้ยา่งเท่าท่ีควร อีกหน่ึงเหตุผลท่ีท าใหเ้ด็กมีพฤติกรรมเส่ียงต่อการกระท า

ความผดิ คือ เศรษฐกิจและสังคมก็เป็นอีกหน่ึงสาเหตุส าคญั การควบคุมทางสังคมก็เป็นส่ิงส าคญัในการ

ป้องกนัการกระท าความผดิทางอาญาของเด็กและเยาวชนเช่นกนั การกระท าความผิดทางอาญาของเด็กและ

เยาวชนมีหลายสาเหตุ เช่น การตอ้งการเป็นท่ียอมรับในกลุ่มเพื่อนดว้ยกนั ความตอ้งการทางเศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะในครอบครัวท่ีเกราะคุม้กนัเบาบาง เช่น พอ่แม่แยกทางกนั บุตรอยูก่บับุคคลอ่ืน ขาดการอบรม

เล้ียงดู เป็นเร่ืองท่ีเกิดข้ึนให้เห็นบ่อยมากในสังคมไทย โดยความแตกแยกของคนในครอบครัวท าให้เด็กตก

เป็นเหยื่อของพฤติกรรมท่ีเส่ียงต่อการกระท าความผดิอาญา หรือฝ่าฝืนกฎระเบียบทางสังคม ซ่ึงอาจท าให้

เกิดผลกระทบต่อสังคมไดน้ั้นเอง 

                       เด็กถือวา่เป็นคนส าคญัในการพฒันาประเทศในภายภาคหนา้ เม่ือเด็กเติบโตข้ึนพวกเขาจะเป็น

คนดีของสังคมและท าประโยชน์ใหแ้ก่ประเทศไดม้ากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัศกัยภาพในตวัของเด็กเอง ซ่ึงส่ิง

เหล่าน้ีบิดามารดา ผูป้กครองตอ้งเป็นผูช่้วยสร้างและพฒันาความรู้ความสามารถของเด็กนั้น แต่ในสังคม

ปัจจุบนัโอกาสในการพฒันาเด็กนั้นลดนอ้ยลงเม่ือพบวา่มีปัญหาเด็กกระท าความผดิกฎหมายกนัมากข้ึน และ

ปรากฏวา่เด็กเหล่านั้นมกัจะกระท าผดิซ ้ าอีกในเร่ืองเดียวกนัในคร้ังต่อ ๆ ไปเม่ือมีโอกาสแมไ้ดรั้บโทษ

มาแลว้ตามกฎหมาย ท าใหผู้ป้กครองไม่สามารถน าเด็กเหล่านั้นเขา้ไปดูและและพฒันาศกัยภาพตามขั้นตอน

ไปกติทัว่ไปได ้ดงันั้น ขอ้ควรพิจารณาท่ีส าคญัประการหน่ึงนัน่คือ เหตุใดเด็ก ๆ เหล่าน้ีถึงออกมากระท า

ความผดิซ ้ าอีก แมจ้ะไดรั้บโทษทางกฎหมายปกแลว้ 



          อีกทั้งในพื้นท่ีอ าเภอนาทวนีั้น มีชาวมุสลิมท่ียา้ยถ่ินฐานมาจากสามจงัหวดั หรือเขตพื้นท่ีติดชายแดน

มาเลเซีย ชาวมุสลิมท่ียา้ยมาจากมาเลเซียก็มีเยอะมาก บางกลุ่มไม่สามารถพดูภาษาไทยได ้บางกลุ่มฟังได้

เขา้ใจบางค า แต่บางประโยคไม่สามาถเขา้ใจไดเ้ลย การเผยแพร่ความรู้เป็นภาษาไทย และภาษามลายจึูงเป็น

ทางเลือกหน่ึงท่ีชาวยใหช้าวบา้นและเยาวชนในเขตพื้นท่ีไดเ้ขา้ใจถึงความรู้หรือขอ้มูลท่ีเราตอ้งการส่ือ

ออกไป เพื่อป้องกนัคุม้ครองสิทธิใหแ้ก่ตวัเขาเอง ไม่ใหเ้ขาไดรั้บความเหล่ือมล ้ากนั และชาวไทยพุทธก็ได้

รับรู้ถึงสิทธิของเยาวชนในชั้นจบักุมไดเ้ช่นกนัดว้ยภาษาไทย ภาษากลางปกตินั้นเอง เป็นการป้องกนัการ

เหล่ือมล ้ากนัในเร่ืองของการใชภ้าษา ท าใหทุ้กคนทุกศาสนาไดเ้ขา้ใจเช่นเดียวกนั 

 


