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แผนการสอน 
 

ชื่อวิชา  777 410 : กฎหมายว่าด้วยการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 2(2-0-4) 
777 410 : LAW ON JUVENILE OFFENCE 

 
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบรายวิชา 

อาจารย์ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ 
 
อาจารย์ผู้สอน 
 ดร.ศักดา วัตตธรรม 
 

รายละเอียดวิชา 
 กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนและกระบวนการยุติธรรม วิธีการ
พิจารณาพิพากษาคดเีด็กและเยาวชน 

 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิด ทฤษฎีและกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
กระท าความผิดของเด็กและเยาวชน 

2. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการกระท าความผิดของเด็กและ
เยาวชน  

3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมและวิธีการพิจารณา
พิพากษาคดีเยาวชนและครอบครัว ที่มุ่งสร้างความยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชน 
 4. เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการคุ้มครอง
สิทธิเด็กและวิธีการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่กระท าความผิด เพ่ือให้เป็นอนาคตท่ีดีของประเทศชาติ 
    
ระบบการเรียนการสอน 
 1. บรรยายหลักเกณฑ์ ทฤษฎี และแนวคิดและเนื้อหาหาอื่นๆ ตามท่ีก าหนดในหลักสูตรการสอน  
 2. วิเคราะห์กรณีศึกษาเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็กและเยาวชนทีเ่กิดข้ึนในปัจจุบัน 
 3. สอบเก็บคะแนนในชั้นเรียน 
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ตารางสอน  
2 ชั่วโมง/สัปดาห์  

 
หลักเกณฑ์การวัดผล 
 1. สอบประมวลความรู้ 
 2. การสอบเก็บคะแนนในชั้นเรียน  
 
เอกสารหนังสือ ต าราที่ใช้อ่านประกอบ 
 นักศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติมได้จากต าราหนังสือบทความทางวิชาการค าพิพากษาของ
ศาลรวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องซึ่งผู้รู้หลายท่านได้เขียนและน าเสนอเป็นผลงานทางวิชาการดังที่ได้อ้างอิงไว้
บางส่วนในบรรณานุกรมท้ายเอกสารนี้ 
 1. ประเทือง ธนิยพล. กฎหมายเกี่ยวกับการกระท าผิดของเด็กและเยาวชน และวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3 .ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 2558 
 2. ฉรียา ชูตินันทน์. กฎหมายเกี่ยวกับคดีเด็ก เยาวชนและครอบครัว. พิมพ์ครั้งที่ 3. ส านักพิมพ์
วิญญูชน. 2552 
 3. มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์. กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการความผิดทางอาญาของเด็กและ
เยาวชน. โครงการต าราและเอกสารประกอบการสอน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 2551 
 4. จิตรา เพียรล้ าเลิศ. ชุดเอกสารประกอบการสอน หน่วยที่ 8 การกระท าความผิดทางอาญาของ
เ ด็ ก แล ะ เ ย า ว ชนและกา รกร ะท า ค ว ามผิ ดท า งอ าญาต่ อ เ ด็ ก แล ะ เ ย า ว ชน .  ส า นั ก พิ ม พ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 
 5. อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ค.ศ. 1989 Convention on the Rights of the Child 
 6. พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว 
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แผนการสอน 
 

ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวนชม. วิธีการสอน ผู้สอน 

1 
 

อธิบายเนื้อหารายวิชา วัตถุประสงค์ วิธีการเรียน
การสอน การวัดผล และภาพรวมรายวิชา 

2 บรรยาย อ.ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ 

2 
 

ประวัติความเป็นมาของกฎหมายเด็ก 
1. สมัยโบราณ  
2. สมัยกลาง  
3. 3.สมัยปัจจุบัน 

2 บรรยาย อ.ณัฐวรรณ อารัมภ์วิโรจน์ 

3-4 
 

การกระท าความผิดของเด็กและเยาวชน  
1. แนวคิดเรื่องการกระท าความผิดของเด็กและ

เยาวชน   
2. สาเหตุของการกระท าความผิดของเด็กและ

เยาวชน   
3. แนวทางการป้องกันและแก้ไข 

4 1. บรรยาย   
2. กรณีศึกษา 

ดร.ศักดา  วัตตธรรม 

5 วิวัฒนาการกฎหมายเก่ียวกับเด็กของประเทศไทย 2 บรรยาย ดร.ศักดา  วัตตธรรม 

6-7 การคุ้มครองสิทธิเด็กตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิ
เด็ก 

4 1. บรรยาย   
2. กรณีศึกษา 

ดร.ศักดา  วัตตธรรม 

8-9 
 

กระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน 

 ความเป็นมา เจตนารมณ์ในการจัดตั้งศาล
เยาวชนและครอบครัว 

 การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน (ก่อน
พิจารณาคดี) 

4 1. บรรยาย    
2. กรณีศึกษา 
 

ดร.ศักดา  วัตตธรรม 

10-11 การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน (ระหว่าง
พิจารณาคดี) 

4 1. บรรยาย   
2. กรณีศึกษา 
 

ดร.ศักดา  วัตตธรรม 

12-13 การด าเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน (หลัง
พิจารณาคดี)  

4 1. บรรยาย   
2. กรณีศึกษา 

ดร.ศักดา  วัตตธรรม 
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ครั้งที่/วันที่ หัวข้อการสอน จ านวนชม. วิธีการสอน ผู้สอน 

14-15 
 

กระบวนการฟ้ืนฟูเด็กและเยาวชน 
1. การลงโทษโดยใช้วิธีการส าหรับเด็กและ

เยาวชน 
2. อ านาจและหน้าที่ของสถานพินิจ 
3. การคุมประพฤติเด็กและเยาวชน 

4   1. บรรยาย   
2. กรณีศึกษา 
 

ดร.ศักดา  วัตตธรรม 

16 ศึกษาดูงานนอกสถานที่เกี่ยวกับกระบวนการฟ้ืนฟู
เด็กและเยาวชน 

2 ศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 

ดร.ศักดา  วัตตธรรม 
อ.ณัฐวรรณ อารมัภ์วิโรจน ์

 


