
แบบฟอร์มที่  ๓ 
 

แบบเสนอข้อมูลส ำหรับกำรคัดเลือกและตัดสินรำงวัลสหกิจศึกษำดีเด่น 
ระดับมหำวิทยำลัยทักษิณ  ปีกำรศึกษำ  2563 

 
โครงงำน/ผลงำนด้ำนสังคมศำสตร์ มนุษยศำสตร์ และกำรจัดกำร 
   
• อธิบายการจัดท าโครงงาน  การจัดระบบการท างานท่ีเหมาะสมจากสถานประกอบการ ทั้ง

ลักษณะงาน ระยะเวลา  และระบบพี่เลี้ยงสอนงาน  
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 1 หน้ำ A4) 
1.ข้อมูลทัว่ไปของนักศึกษำและสถำนประกอบกำร 
ข้อมูลนักศึกษา 
นางสาววิภาดา  บุญชูสิน รหัสนักศึกษา 602081070  
หลักสูตร นิติศาสตร์บัณฑิต คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชา นิติศาสตร์ 
ข้อมูลสถานประกอบการ 
ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง  
ท่ีอยู่  25 ถนนช่วยทุกขราษฎร ์ต าบลคูหาสวรรค์ อ าเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000 
2.หน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย 

จัดท าส านวนค่าตอบแทนค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา คดีรายนายมัทธนา มณี สุวรรณ   ลงระบบ Ocipa.sys.co.th   เสนอแ ฟ้มรายงา น
ผู้อ านวยการและหัวหน้ากลุ่มงานท่ีส านักงานคุมประพฤติ หัวหน้ากลุ่มงานท่ีเรือนจ ากลางจังหวัด
พัทลุง   ส่งหนังสือเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่า
ทดแทน ละค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา และคณะอนุกรรมการให้ความช่วยเหลือประจ าจังหวัด
พัทลุง ได้แก่ ศาลากลาง สถานีต ารวจภูธรจังหวัดพัทลุง สาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ส านักงาน
คณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ส านักงานอัยการจังหวัดพัทลุง 
ส านักงานทนายความโกสิทธิบ์ุญมณี เข้าร่วมโครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยย้ิมให้
ประชาชน (จังหวัดเคลื่อนท่ี) และลงเลขท่ีรับหนังสือ 
3.กำรจัดระบบงำนของสถำนประกอบกำร 
 การปฏิบัติสหกิจศึกษาในครัง้นี้ได้ปฏิบัติงานในส่วนงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กลุ่ม
อ านวยความยุติธรรมและนิติการ จึงได้มีการจัดท าโปสเตอร์ท่ีให้ข้อมูลในเรื่อง สิทธิเสียหาย เพื่อลด
เวลาการท างานของเจ้าหน้าท่ีในการแจ้งถึงสิทธิการขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย และเป็นการร่น
ระยะเวลาการท างานของเจ้าหน้าท่ีให้รวดเร็วย่ิงข้ึนและประชาชนท่ีมาขอรับบริการได้ทราบถึงสิทธิ
ในการขอรับค่าตอบแทนความเสีย ทั ้งนี้ในการปฏิบัติสหกิจได้มีพี่ เลี้ยงซึ่งเป็นนิติกร ในกลุ่มงาน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพให้ความรู้และค าแนะน า ตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติสหกิจตัง้แต่วันท่ี 30 
พฤศจิกายน 2563 ถึง 19 มีนาคม 2564 
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• อธิบายวิธีการท าโครงงาน  บทคัดย่อ  การด าเนินงาน  ร ะเบียบแบบแผน และการประยุกต์ใช้
วิชาความรู้/ทักษะตามท่ีได้เรียนมา 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 2 หน้ำ A4) 
1.ที่มำ ควำมส ำคัญ และสภำพปัญหำกำรจัดท ำโครงกำร 

ในอดีต กระบวนการยุติธรรมมักจะให้ความสนใจในตัวผู้กระท าความผิดไม่ว่าจะเป็น
บทลงโทษหรือการแก้ไขฟ้ืนฟูพฤติกรรมของผู้กระท าความผิดเพื่อท่ีจะให้ผู้กระท าความผิดกลับตัว
กลับใจเป็นคนดีและสามารถใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคมได้อย่างเป็นปกติ  

แต่ ในความเป็นจริงนั ้น ยังมี “ ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดในคดีอาญา ” หรือ  
“ เหย่ืออาชญากรรม ” ท่ียังไม่ได้รับการคุ้มครอง การช่วยเหลือ การเยียวยา การชดเชยหรือการ
บรรเทาความเสียหายอันเกิดจากการการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น หรือการก่ออาชญากรรม
ของผู้อื่น ท าให้ไม่สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ จนเกิดเป็นปัญหาอย่างหนึ่งของสังคม  

ปัจจุบัน การด าเนินงานของกระทรวงยุติธรรม ได้มุ่งเน้นและให้ความสนใจในการให้ความ
ช่วยเหลือ การชดเชย และการเยียวยาทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้ เสียหายอันเกิดจากการ
กระท าความผิดอาญาของผู้อื่นและผู้ตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม ไปพร้อมกับการด าเนินงานของ
กระบวนการยุติธรรมต่อตัวผู้กระท าความผิดหรืออาชญากร  

ดังนั ้นโครงงานช้ินนี้ จึงมีความสนใจศึกษาเรื่องการเยียวยาผู้ เสียหายจากการกระท า
ความผิดในคดีอาญาของผู้อื่น เป็นการเยียวยาทางแพ่งแก่ผู้เสียหายหรือครอบครัวผู้เสียหาย ซึ่งเป็น
สิทธิเรียกร้องตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และค่าใช่จ่ายแก่จ าเลยใน
คดีอาญา พ.ศ. 2544 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม  (ฉบับบท่ี 2) พ.ศ. 2559) ซึ่งรัฐได้ให้การช่วยเหลือใน
ด้านค่าตอบแทนความเสียหายท่ีมีต่อร่างกาย ชีวิต และจิตใจของผู้ เสียหายอันเกิดจากการกระท า
ความผิดอาญาของผู้อื่น 
2.วัตถุประสงค์ในกำรจัดท ำโครงกำร 

เพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน เก่ียวกับมาตรการ
ทางกฎหมายในการเยียวยา ผู้เสียหายซึ่งตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม   เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
การได้รับสิทธิการเยียวยาผู้เสียหายซึ่งตกเป็นเหย่ืออาชญากรรม   และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ 
ความเข้าใจและรู้ถึงกระบวนการและขัน้ตอนการย่ืนค าร้องขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน 
และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญาพระราชบัญญัติขอค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทน และ
ค่าใช้จ่ายแก่จ าเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544 
3.วิธีกำรจัดท ำโครงกำร (โดยสังเขป) 

ได้ศึกษาเรียนรู้กระบวนการขอค่าตอบผู้เสียหายและค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย
ในคดีอาญา เรื่องสิทธิของผู้ เสียหายท่ีจะได้รับการเยียวยาความเสียหายทางแพ่งจากภาครัฐ 
โดยได้มีการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ท่ีประชาชนควรรู้ถึงสิทธิของตนเองเมื่อตกเป็นเหย่ืออาชญ
กรรม โดยมีเจ้าหน้า ท่ีในส านักงานยุติธรรมได้ให้ความรู้และค าปรึกษา จึงท าให้เกิดความ
สมบูรณ์และความส าเร็จของงานลุล่วงไปได้ด้วยดี 
4.กำรประยุกต์ใช้วิชำควำมรู้ 
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การน าความรู้ในเรื่องการเยียวยาความเสียหายแก่ผู้เสียหายจากการกระท าความผิดอาญา
ของผู้อื่นมาจัดท าผลงานในรูปแบบของโปสเตอรซ์ึ่งเป็นการน าความรู้ในด้านเทคโนโลยีมาใช้ 
เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และความเข้าถึงง่ายของข้อมูล 
5.สรุปผลกำรด ำเนินโครงงำน 

ประชาชนท่ีตกเป็นเหย่ืออาชญกรรมหรือผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ให้ความสนใจเนื่องจากเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ท่ีได้รับความเสียหายจากการกระท าความผิดอาญาของผู้อื่น ท่ีจะได้รับการ
เยียวยาความเสียหายแพ่งจากภาครัฐ อีกทัง้ยังท าให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทราบ
ถึงสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาความเสียหายนัน้ และได้รับความช่วยเหลือท่ีเหมาะสม  
 
 

• อธิบายการน าโครงงานไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ  หรือเป็นงาน
ประจ าท่ีสามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่าง ชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างาน
ประจ า/ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
(สรุปข้อมูลที่สนับสนุนสำมำรถมีรูปภำพประกอบได้ ก ำหนดควำมยำวไม่เกิน 3 หน้ำ A4) 
 จากการไปฝึกสหกิจศึกษาในต าแหน่ง ณ ส านักงานยุติธรรมจังหวัดพัทลุง ได้มีการจัดท า
โปสเตอร์ สิทธิผู้เสียหาย ซึ่งสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการการพัฒนาหน่วยงานได้  อย่างเช่น 
การประหยัดเวลาท างานของเจ้าหน้าท่ีท่ีต้องให้ข้อมูลซ ้าๆ ทุกวันให้แก่ประชาชนทุกคนท่ีมาขอรับ
บริการและไม่เพียงพอต่อการมาขอรับบริการของประชาชนและการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การ
ขอรับค่าตอบแทนผู้เสีย ให้ประชาชนได้ทราบถึงสิทธิท่ีจะได้รับการเยียวยาความเสียหายจากภาครัฐ   
ดังนัน้จึงท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ต่อ ทัง้เจ้าหน้า ท่ีและประชาชนท่ีมาขอรับบริการ เนื่องจาก
ประชาชนมีความรู้และเข้าใจการขอค่าตอบแทนความเสียหาย 
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