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รายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
(Course Report) 

หมวด 1 ข้อมูลทั่วไป 

1.  รหัส ชื่อรายวิชา จ านวนหน่วยกิต รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน รายวิชาที่เรียนพร้อมกัน  
และค าอธิบายรายวิชา  

   0801433 คดีเยาวชนและครอบครัว 3 (3-0-6) 
Juvenile and Family Offenses  
หลักกฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชนคดีเยาวชนและ

ครอบครัว การจัดตั้งและวิธีพิจารณาความในศาลเยาวชนและครอบครัว 
 

2. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน:  
 - 
 

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา  อาจารย์ผู้สอน  และกลุ่มเรียน (Section) :  
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา อาจารย์ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

 
4. ภาคเรียน/ชั้นปีท่ีเรียน 

ภาคเรียนที่ 1 / ปี 3  
 

5. สถานที่เรียน  
มหาวิทยาลัยทักษิณวิทยาเขตสงขลาและวิทยาเขตพัทลุง 
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หมวดที ่2 การจัดการเรียนการสอนที่เปรียบเทียบกับแผนการสอน 

1. รายงานชั่วโมงการสอนจริงเทียบกับแผนการสอน 

สัปดาห์ที่ หัวข้อ /รายละเอียด 
จ านวน
ชั่วโมง 

กิจกรรมการเรียน
การสอน/สื่อที่ใช ้

ผู้สอน 

1 
 
 
 
 
 

1. ชี้แจง แนะน าข้อปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับ
รายวิชา 
2. การกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน 
    - สาเหตุการกระท าผิดของเด็กและ
เยาวชน 
    - การป้องกันแก้ไขการกระท าผิดของ
เด็กและเยาวชน 
    - หลัก Parens Patriae ใน
กระบวนการยุติธรรมทางอาญาส าหรับ
เดก็และเยาวชนที่เป็นผู้กระท าความผิด 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power 
Point, 
บทความวิชาการ เรื่อง 
Parens Patriae ใน
กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญาส าหรับเด็ก
และเยาวชน และ 
ที่มาและปัญหาทาง
กฎหมายเกี่ยวกับการ
กระท าความผิดของ
เด็กและเยาวชนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 
 
 
 
 

2 พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 
    - ความเป็นมาและวิวัฒนาการของ
พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
พ.ศ.2553 
    - ลักษณะพิเศษของพระราชบัญญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธี
พิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.
2553 
    - สถานะของพระราชบัญญัติศาล
เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

3-4 ศาลเยาวชนและครอบครัว 
    - ประวัติความเป็นมาของศาลเยาวชน
และครอบครัว 

6 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
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    - ที่ตั้งของศาลเยาวชนและครอบครัว 
- องค์คณะผู้พิพากษาในศาลเยาวชน

และครอบครัว 
- เขตอ านาจของศาลเยาวชนและ

ครอบครัว 
- การโอนคดีตามพระราชบัญญัติศาล

เยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2553 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

5-6 การด าเนินการเกี่ยวกับการจับกุม การ
สอบถามเบื้องต้น การแจ้งข้อกล่าวหา             
การสอบสวน การควบคุมตัวเด็กและ
เยาวชน และท่ีปรึกษากฎหมาย 
    - การจับกุมเด็กและเยาวชนและการ
เปรียบเทียบปรับ 

- การสอบถามเบื้องต้นและการแจ้งข้อ
กล่าวหา 

- วิธีการปฏิบัติต่อเด็กหรือเยาวชน
ภายหลังจากการถูกจับและการสอบสวน 

- การสืบเสาะข้อเท็จจริงของเด็กและ
เยาวชน 

- การควบคุมตัวเด็กและเยาวชน 

6 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

7-8 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา                                        
และกระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและ
ครอบครัว 
    - มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดี
อาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิด 

- การฟ้อง การผัดฟ้อง และการถอน
ฟ้องเด็กและเยาวชน 

- การควบคุมตัวเด็กหรือเยาวชนใน
ระหว่างกระบวนพิจารณาของศาล 

- การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด 

- การปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน
ชั่วคราว 

- การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งใน
คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิด 

6 
 
 
 
 

บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
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9 สอบกลางภาค 
10 กระบวนพิจารณาในศาลเยาวชนและ

ครอบครัว (ต่อ) 
    - การพิจารณาคดีอาญาที่เด็กหรือ
เยาวชนเป็นผู้กระท าความผิด (ต่อ) 

- การปล่อยตัวเด็กหรือเยาวชน
ชั่วคราว (ต่อ) 

- การท าค าพิพากษาหรือค าสั่งใน
คดีอาญาที่เด็กหรือเยาวชนเป็นผู้กระท า
ความผิด (ต่อ) 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

11-12 
 
 
 
 

การใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน 
    - การใช้วิธีการส าหรับเด็กและเยาวชน
แทนการลงโทษทางอาญา 

- การปล่อยในกรณีท่ีมีค าพิพากษา
ก าหนดระยะเวลาขั้นต่ าและขั้นสูง 

- การรอการก าหนดโทษและการรอ
การลงโทษส าหรับเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดทางอาญา 

- การบังคับโทษปรับส าหรับเด็กและ
เยาวชนที่กระท าความผิดทางอาญา 

6 
 
 

บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 
 

13-14 การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัว 
การพิจารณาพิพากษาคดีครอบครัวที่
ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย 

6 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 

15 การอุทธรณ์และการฎีกา 
    - การอุทธรณ์คดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

- การฎีกาคดีท่ีอยู่ในเขตอ านาจของ
ศาลที่มีอ านาจพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว 

3 บรรยาย และซักถาม
โดยใช้เอกสาร
ประกอบการสอน ของ 
อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
และสื่อ Power Point 

อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
 

16 สรุปเนื้อหาสาระส าคัญของรายวิชา 3 พูดคุยและซักถาม อ.ปพนธีร์ ธีระพันธ์ 
17-18 สอบปลายภาค 
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2. หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุมตามแผน  
สัปดาห์ที ่

 
หัวข้อที่สอนไม่ครอบคลุม 

ตามแผนการสอน 
นัยส าคัญของหัวข้อที่สอนไม่
ครอบคลุมตามแผนการสอน 

แนวทางชดเชย 

- - - - 
 
3. ประสิทธิผลของวิธีสอนที่ท าให้เกิดผลการเรียนรู้ตามท่ีระบุในรายละเอียดของรายวิชา 

ผลการเรียนรู้ 
วิธีสอนที่ระบุใน 

รายละเอียดรายวิชา 

ประสิทธิผล ปัญหาของการใช้วิธีสอน (ถ้ามี) 
พร้อมข้อเสนอแนะในการแก้ไข 
(พร้อมอธิบายเหตุผลว่ามีประสิทธิผล

หรือไม่มีประสิทธิผลอย่างไร) 

มี ไม่มี 

คุณธรรม จริยธรรม 1. บรรยายพร้อม
ยกตัวอย่างประเด็น
ทางคุณธรรม 
จริยธรรม ประเด็น
เกี่ยวกับเด็กหรือ
เยาวชนกระท า
ความผิด 
2. ตั้งค าถามให้
นักศึกษาตอบประเด็น
ที่เก่ียวกับคุณธรรม 
จริยธรรม ความเข้าใจ
ผู้อื่นที่อยู่ในฐานะด้อย
กว่า 
3. การประพฤติตน
เป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้สอน 

   

ความรู้ 1. บรรยายและตั้ง
ค าถามให้นิสิตตอบ 
2. แนะน าให้นิสิต
ค้นคว้าด้วยตนเอง 
3. ให้นิสิตฟังการ
อภิปรายและ
แลกเปลี่ยนความคิด
จากค าถาม กรณีศึกษา
ในชั้นเรียน และงานที่
ได้รับมอบหมายให้
ค้นคว้าเพ่ิมเติม 
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ทักษะทางปัญญา 1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ฝึกคิดและตัดสินใจ
อย่ างเป็นระบบจาก
โ จ ท ย์ ปั ญ ห า ด้ า น
กฎหมาย 

   

ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ 
รับผิดชอบ 

1. บรรยายในชั้นเรียน
ประกอบเอกสารการ
เรียนการสอน 
2. ซักถามและร่วมอภิ
ปราบระหว่างบรรยาย
ในชั้นเรียน 

   

ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. บรรยายในชั้นเรียน 
2. ส่งเสริมให้ ผู้ เรียน
เลื อ ก ใช้ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการ
สื่อสารที่หลากหลาย
และเหมาะสม 

   

 
4. ข้อเสนอการด าเนินการเพือ่ปรับปรุงวิธีสอน 

ควรสิ่งเสริมและกระตุ้นให้นิสิตเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยอาจน าการจัดการเรียนการสอนแบบ Active 
Learning มาใช้  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



มคอ. 5 
 

 

- 7 - 

หมวดที ่3 สรุปผลการจัดการเรียนการสอนของรายวิชา 

1. จ านวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียน (ณ วันหมดก าหนดการเพิ่มถอน) 64 คน (สงขลา) 56 คน (พัทลุง) 
2. จ านวนนิสิตที่คงอยู่เม่ือสิ้นสุดภาคเรียน    63 คน (สงขลา) 56 คน (พัทลุง) 
3. จ านวนนิสิตที่ถอน (W)      1  คน (สงขลา)  -  คน (พัทลุง) 
4. อ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 
5. การกระจายของระดับคะแนน (เกรด) : จ านวนและร้อยละของนิสิตในแต่ละระดับคะแนน 
 
(วิทยาเขตสงขลา) 

 

เกรด  
ช่วงเกรด MANUAL  รวม  %  

A  80->>  33  51.56  
B+  75-79.99  10  15.63  
B  70-74.99  10  15.63  
C+  65-69.99  6  9.38  
C  60-64.99  3  4.69  
D+  55-59.99  1  1.56  
D  50-54.99  0  0.00  
E  0-49.99  0  0.00  
W  -  1  1.56  

 
(วิทยาเขตพัทลุง) 

 

เกรด  
ช่วงเกรด MANUAL  รวม  %  

A  80->>  16  28.57  
B+  75-79.99  12  21.43  
B  70-74.99  8  14.29  
C+  65-69.99  8  14.29  
C  60-64.99  10  17.86  
D+  55-59.99  1  1.79  
D  50-54.99  0  0.00  
E  0-49.99  0  0.00  
F  -  1  1.79  

 
5. ปัจจัยที่ท าให้ระดับคะแนนผิดปกติ (ถ้ามี) 

- 
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6. ความคลาดเคลื่อนจากแผนการประเมินที่ก าหนดไว้ในรายละเอียดรายวิชา : จากแผนการประเมินใน
มคอ. 3 หมวดที ่5 ข้อ 2 

      6.1 ความคลาดเคลื่อนด้านก าหนดเวลาการประเมิน 
ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 

- - 
      6.2 ความคลาดเคลื่อนด้านวิธีการประเมินผลการเรียนรู้ (ถ้ามี) 

ความคลาดเคลื่อน เหตุผล 
- - 

7. การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต (ให้อ้างอิงจาก มคอ. 2 และ มคอ.3 หมวดที่ 7) 
วิธีการทวนสอบ สรุปผล 

1. ให้นิสิตได้มีโอกาสตรวจสอบคะแนนและเกรด
ก่อนส่งเกรดให้ส านักทะเบียน 
2. คณะอนุกรรมการฯ และกรรมการประจ าคณะ
ตรวจสอบเกรด 

1. นิสิตพึงพอใจกับเกรดที่ได้รับ 
2. ไม่พบความผิดปกติใด ๆ 
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หมวดที ่4 ปัญหาและผลกระทบต่อการด าเนินการ 

1. ประเด็นด้านทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและสิ่งอ านวยความสะดวก 
ปัญหาในการใช้แหล่งทรัพยากรประกอบ 

การเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ผลกระทบ 

- - 
 

2. ประเด็นด้านการบริหารและองค์กร 
ปัญหาด้านการบริหารและองค์กร (ถ้ามี) ผลกระทบต่อผลการเรียนรู้ของนิสิต 

- - 
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หมวดที ่5 การประเมินรายวิชา 

1. ผลการประเมินรายวิชาโดยนิสิต (แนบเอกสาร) 
1.1  ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมินโดยนิสิต   

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมิน 4.55 จาก 5 (รวมทั้ง 2 วิทยาเขต) 
 
แสดงคา่เฉลีย่ระดับความเห็นเกีย่วกับการเรยีนการสอนโดยนสิติ เฉลีย่จากรายวชิาทีส่อนโดยอาจารย ์จ าแนกตามขอ้รายการ 
  
ประจ ำปีกำรศกึษำ 2560      ภำคกำรศกึษำที ่1 
  
อ. ปพนธรี ์ธรีะพันธ ์  
  
0801433 คดเียาวชนและครอบครัว 

  
  
จ านวนนสิติทีป่ระเมนิ 88 คน  
  

ตอนที ่1 คณุภำพกำรจดักำรเรยีนกำรสอน เฉลีย่ SD 

1. ผูส้อนสอดแทรกและใหข้อ้คดิดา้นคณุธรรม จรยิธรรม จรรยาบรรณ ทางวชิชาชพีใหก้ับ
ผูเ้รยีน 

4.62 0.51 

2. ผูส้อนมคีวามตัง้ใจ กระตอืรอืรน้ เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบในการสอน 4.62 0.53 

3. ผูส้อนแจง้และด าเนนิตามวัตถปุระสงคร์ายวชิา วธิกีารเรยีนการสอน และเกณฑก์ารประเมนิ
ตามรายละเอยีดวชิา (มคอ. 3) 

4.56 0.56 

4. ผูส้อนเปิดโอกาสใหน้สิติมสีว่นรว่มโดยการซกัถาม แสดงความคดิเห็น หรอืปฏบัิตกิจิกรรม 4.56 0.58 

5. ผูส้อนกระตุน้ใหว้เิคราะหห์รอืลงมอืปฏบัิต ิ 4.53 0.59 

6. ผูส้อนมชีอ่งทางและมกีารใหค้ าปรกึษานอกเวลาเรยีน 4.43 0.66 

7. ผูส้อนใชว้ธิสีอนและสือ่การสอนประกอบเหมาะสมกับเนือ้หารายวชิา 4.49 0.57 

8. ผูส้อนสามารถถา่ยทอดความรูใ้หผู้เ้รยีนเขา้ใจ 4.47 0.61 

9. ผูส้อนประเมนิผลการเรยีนอยา่งเป็นระบบและเหมาะสม 4.50 0.57 

10. ผูส้อนไดช้ีแ้จงใหก้ับผูเ้รยีนไดเ้ห็นประโยชนห์รอืความส าคัญในการความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้

เชน่ทางวชิาการ ชวีติประจ าวัน หรอืการท างานในอนาคต 
4.51 0.57 

 
4.53 

 
 

ตอนที ่2 สิง่สนบัสนนุกำรเรยีนรู ้ เฉลีย่ SD 

1. หอ้งเรยีน / หอ้งปฏบัิตกิารมคีวามเหมาะสม 4.62 0.51 

2. โสตทัศนูปกรณ์และอปุกรณ์ประกอบการเรยีนมคีวามเหมาะสมและเพยีงพอ 4.62 0.53 

3. บรรยากาศและสิง่แวดลอ้มมคีวามเหมาะสมเอือ้ตอ่การเรยีนรู ้ 4.56 0.56 

4. ทรัพยากรการเรยีน เชน่ หนังสอื ต ารา และสิง่พมิพ ์มคีวามเหมาะสมและเพยีงพอตอ่การ
เรยีนรู ้

4.56 0.58 

 
4.59 

 
 

คำ่เฉลีย่ภำพรวม 4.55 
 

  
  
เพิม่เตมิ 
1. ถงึจะไดเ้รยีนกับอ.แคเ่ทอมเดยีวแตก็่รักคะ่เพระเปนคนใจดสีอนก็ดมีากๆเขา้ใจทกุประเดนอยากใหอ้.มาสอนทสีงขลาคะ่  
2. อาจารยส์อนเขา้ใจง่าย และตอบขอ้สักถามของนสิติไดด้คีรับ  
3. ผูส้อนมคีวามตัง้ใจด ีกระตอืรอืรน้ เอาใจใสแ่ละรับผดิชอบในการสอน  
4. อาจารยส์อนด ีอยากใหเ้ปิดรายวชิาอืน่อกีดว้ยคะ่   
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1.2  ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 1.1 
- 

2. ผลการประเมินรายวิชาโดยวิธีอื่น 
2.1 ข้อวิพากษ์ส าคัญจากผลการประเมินโดยวิธีอ่ืน 

- 
2.2 ความเห็นของอาจารย์ผู้สอนต่อข้อวิพากษ์ตามข้อ 2.1  

- 
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หมวดที ่6 แผนการปรับปรุง 

1. ความก้าวหน้าของการปรับปรุงการเรียนการสอนตามที่เสนอในรายงานของรายวิชาครั้งที่ผ่านมา 
 แผนการปรับปรุง ผลการด าเนินการ เหตุผล 

(ในกรณีที่ไม่ได้ปรับปรุง หรือ
ปรับปรุงแต่ไม่เสร็จสมบูรณ์) 

มีการปรับเนื้อหาในทันสมัย ไดป้รับเนื้อหาในทันสมัย - 
 
2. การด าเนินการด้านอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงรายวิชา  

- 
 
3. ข้อเสนอแผนการปรับปรุงส าหรับภาคการศึกษา/ปีการศึกษาต่อไป 

ข้อเสนอ  ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
- - - 

 
4. ข้อเสนอแนะของอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 
 
ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 ลงชื่อ………………………….……………… 
(………………………………….........………) 

วันที่รายงาน .............................................................. ...... 

  

ชื่อประธานหลักสูตร/เลขานุการกรรมการประจ าหลักสูตร 

 ลงชื่อ………………………….……………… 
(………………………………….........………) 

วันที่รับรายงาน .................................................................... 

 
 


