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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางสาวพัชรวดี  วงศ์ชู 2584004986 ปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษทาง
อาญาเกี่ยวกับการกระท าความผิดของเด็ก
และเยาวชน  

LEGAL PROBLEM TO CRIMINAL 
PUNISHMENT ON THE 
COMMISSION OF OFFENCE OF 
CHILD AND JUVENILE 

รศ.ลาวัลย์  หอนพรัตน์ 

2 นางสาวสุนิสา  บ าเพ็ญพันธ์ 2584002022 ปัญหากฎหมายการอุ้มบุญที่อาจส่งผล
เชื่อมโยงไปสู่การค้ามนุษย์ 

Transactional issues with 
suspected legitimate money 
laundering laws 

อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 

3 สิบเอก กรีฑาพล  จิตรวงค์นันท์ 2564002729 สิทธิของผู้เสียหายซึ่งไม่อยู่ในอ านาจศาล
ทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร 

THE RIGHT ON INJURED PERSON 
NOT FALL UNDER OF THE 
JURISDICTION OF MILITARY 
COURT UNCONTAINED IN THE 
MILITARY COURT 

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 

4 พันต ารวจตรี ธเนศ  เปี่ยมสรศักดิ์ 2584004291 ความเป็นอิสระของพนักงานสอบสวนใน
คดีอาญา 

The Independence of Inquiry 
official in Criminal Case 

รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร 
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5 นางสาวผกามาศ  โถสัมฤทธิ์ 2564003180 ความรับผิดทางอาญาฐานทุจริตของ
พนักงานในสถาบันการเงินเฉพาะกิจ : 
ศึกษาเฉพาะกรณีธนาคารเพ่ือการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตร 

THE CRIMENAL LIABILITY OF THE 
OFFICERS OF SPECIALIZED 
FINANCIAL INSTITUTIONS : A 
STUDY OF BANK FOR 
AGRICULTURE AND 
AGRICULTURAL COOPATIVE 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

6 นายวิษณุ  จันทร์สง่า 2584004325 การใช้ดุลพินิจของเจ้าพนักงานท้องถิ่นใน
การปรับตามพระราชบัญญัติรักษาความ
สะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ของบ้านเมือง พ.ศ. 2535 

DISCRETION OF THE LOCAL 
COMPETENT OFFICIALS TO FINE 
OF THE ACT ON MAINTAINING 
THE COUNTRY CLEANLINESS AND 
TIDINESS B.E. 2535 

อ.ศรีสมัย  ผ่องสว่าง 

7 นายภูวเนศวร์  ค าคุณนา 2584004861 ปัญหาทางกฎหมายในการกันผู้ถูก
กล่าวหาไว้เป็นพยาน ตามพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามกรทุจริต พ.ศ. 2542 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 

Legal issues in each of the 
accused as a witness by the Act 
on the Prevention of Corruption 
Act 2542 Amendment (No.2) Act 
2554 

รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า 

8 พันจ่าเอก ไพโรจน์  พลนงค ์ 2584004341 แนวทางด าเนนิงานทางกฎหมายศูนย์
ยุติธรรมชุมชนจงัหวัดขอนแก่น 

The Legal Guidelines of Network 
Justice Center Community Khon 
Kaen Province 

รศ.จิตรา เพียรล  าเลิศ 
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9 นางพชัรินทร์  สงิห์พุทธา 2564002372 การคุมประพฤติโดยใช้เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส์ 

electronics Monitoring Probation รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 

10 นายณัฐวรรธน์  ยิ มอ่อน 2584004952 การก าหนดต าแหน่งเจา้หน้าที่ของรัฐ 
ที่ต้องห้ามบทบัญญัติมาตรา 100  
แห่งพระราชบัญญตัิประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 

The Position determination of 
state officials are prohibited by 
section 100 of the organic act on 
the counter corruption B.E. 2542 
(1999) 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

11 นางสาวกัญกนษิฐ์  ฤทธิ์แสงจนัทร์ 2584002436 การชะลอฟ้อง : ศึกษากรณีคดีความรุนแรง
ในครอบครัว 

Suspension of Prosecution : Family 
violence lawsuit 

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 

12 นางสาวขนษิฐา  ฝักฝ่าย 2584004556 การกันบุคคลหรือผู้ถูกกล่าวหาไว้เป็นพยาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  

Immunity from prosecution I 
exchange for the implicated 
testimony of the accused on the 
counter corruption 

รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า 

13 นายพงศ์พนัธุ์  พบสุวรรณ ์ 2584004333 ปัญหาการฟ้องคดีอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามพระราชบัญญัตปิระกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 

Problem of criminal prosecution 
againsts state officials of the 
organic act on the counter 
corruption B.E. 2542 (1999) 

รศ.ลาวัลย์  หอนพรัตน์ 
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14 นายสมยศ  กาส ี 2584005090 การปรับปรุงกระบวนการการไตส่วน
ข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. : ศึกษากรณีการ
กล่าวหาเจ้าหนา้ที่ของรัฐกระท าความผิดฐาน
ทุจริต่อหน้าที่หรือกระท าผิดต่อต าแหน่ง
หน้าที่ราชการ 

Improving the inquiring into the 
fact procedure of the National 
Anti-Corruption Commission : In 
case the allegation that the state 
officials who committed an 
offence of corruption or 
malfeasance in office 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

15 ร.ต.อ.นพรัตน์  ชูเพชรพงษ ์ 2584002030 การคุ้มครองพยานในคดีอาญา Protection of withnesses อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ  า 
16 นางสาวเขมวัณย์  ชติกร 2584005025 การด าเนินคดีต่อผุ้ด ารงต าแหนง่ทาง

การเมือง โดยคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาต ิ

Process Criminal Procedure for 
Holders of Political Officers by The 
National Anti-corruption 
Commission 

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 

17 นางสาวศรัญวรรณ  โชตินิมิตรคณุ 2584004911 ปัญหาการลงโทษที่รนุแรงกับความล้มเหลว
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสังคมไทย 

Problem of harsh punishment but 
still a falure in resolving narcotic in 
Thailand 

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 

18 นายกชกร  หนูคง 2584004879 ปัญหาการตรวจสอบบัญชทีรัพย์สินและ
หนี สินตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 

Problem of Asset Declaration of 
Organic Act on Counter Corruption 
B.E. 2542 (1999) 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 
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19 นางสาวมะลิวัลย์  วาสนาพูนทรพัย์ 2584004424 ปัญหาและอุปสรรคทางกฎหมายเก่ียวกับการ
บังคับใช้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคคีเยาวชนและ
ครอบครัว พ.ศ. 2553 

Legal Problems And Obstacles 
Related With Enforcement Of The 
Juvenile And Family Court And 
The Juvenile And Family Trial Act 
B.E. 2553 

อ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ 

20 นายปองภพ  เข็มพล 2584004481 การคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายวา่ด้วยการ
คุม้ครองผู้ถูกกระท าด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัว 

 อ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ 

21 นายศักดิพงศ์  ธปูมงคล 2584005074 ความรับผิดทางอาญาของผู้ประกอบวิชาชพี
การแพทย์แผนไทย 

Criminal liability of Thai Traditional 
Medicine professional practitioners 

รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม 

22 นางสาวปิยาภรณ์  เจริญไชย 2584004820 การด าเนินคดีของคณะกรรมการ ป.ป.ช. : 
ศึกษาอ านาจหน้าทีต่ามร่างพระราชบัญญตัิ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. .... 

Proceeding Of The National Anti-
Corruption Commission (NACC)  : 
Focusing On Case Nacc use The 
Power of Draft under the Organic 
Act on Counter Corruption B.E. …. 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

23 นางสาวดวงกมล  เพ่งพินจิ 2584004812 วิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัตปิระกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพจิารณาคดีอาญา 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ... 

Analysis of Draft organic law on 
criminal procedure for persons 
holding political positions Act  
B.E. …. 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์
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24 นายจีรเมธ  พุทธเมตตา 2584005082 การขอเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ใน
คดีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการค้ามนุษย์ 

Requesting to access information 
via telephone in the human 
trafficking offence 

อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ  า 

25 นายกฤษดา  เจือละออง 2584004762 ปัญหาการน ามาตรการพิเศษตาม
พระราชบญัญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ. 2546 มาใช้ในการคุ้มครองพยานในคดี
ทุจริตของส านักงาน ป.ป..ช. 

The introduction of special 
measures under the Witness 
Protection Act B.E. 2546 used to 
protect witnesses in the corruption 
case of the anti – corruption office 

อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ  า 

26 นายวสันต์  ประเทือง 2554003513 ปัญหาการตรวจสอบค าสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการในคดีอาญา 

The problem of investigating 
orders not filed by the prosecutor 
in criminal cases 

รศ.ภาณินี  กิจพ่อค้า 

27 นายตฤณ  อินองอาจสกุล 2584004895 มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์
ส่วนรวม ศึกษาเฉพาะกรณี มาตรา 100 แห่ง
พระราชบญัญัติประกอบรัฐธรรมนูญ 
ว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

Conflct of Interest : Case Study 
Section 100 of the Organic Act On 
Counter Corruption, B.E. 2542 
(1999) 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์
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28 นางสาวชัญญา  เชาวนทรงธรรม 2584004945 เงื่อนไขในค าพิพากษาของศาลให้ต้องรับโทษ
ขั นต่ าก่อนที่จะได้รับพจิารณาพกัการลงโทษ
ส าหรับความผิดบางประเภท 

Condition(s) in judgment to ensure 
minimum sentencing prior to being 
eligible for a parole consideration 
for certain offenders 

ศ.ส าเรียง  เมฆเกรียงไกร 

29 นายฉัตร  เอ่ียมพิจิตร 2584004747 การคุ้มครองสิทธิของจ าเลยในคดีอาญา : 
ศึกษาเฉพาะกรณีการเปิดเผยพยานหลักฐาน
ก่อนพิจารณาคดีในชั นศาล 

The protection of the right of 
defendant : a case study of 
disclosure in criminal process 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

30 นางสาวพชิญาภา  ตุลสุข 2584002600 มาตรการที่เหมาะสมในการลงโทษของผู้
ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา กรณีกระท า
ความผิดทางเพศ 

Suitable Measures to punish the 
Professional Education in sex 
offense case 

รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร 

31 นายสุรวุธ  แสงบญุ 2584004614 การก าหนดบทลงโทษตามราคาทรัพย์ใน
ความผิดฐานลักทรัพย ์

Determining penalties by price for 
offences of theft 

รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร 

32 นายธีรพงษ์  เสวนาพร 2584004283 มาตรการอ่ืนแทนการลงโทษทางอาญาใน
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ศึกษากรณีการ
เสพและครอบครองพืชกระท่อม  

Another measures substituted for 
drug crime punishment : Study of 
weed use and possession 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

33 นายวราดล  สีดาพล 2584004531 ความผิดเก่ียวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ : ศึกษา
เฉพาะกรณี : โจรกรรม คัดลอกข้อมูล 

Offences Relating to Electronic : 
Espionage and counterfeit 

รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 

34 นายกฤษฎาวฒุิ  อู่นาท 2584004838 การตีความบทนิยามของพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ
สัตว ์

 ศ.ส าเรียง เมฆเกรียงไกร 
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35 นายภาณุเดช  หงส์ศุภางค์พันธุ ์ 2584004457 การปล่อยให้ผู้ป่วยตายอย่างสงบในวาระ
สุดท้ายของชวีิต โดยความยินยอมของญาติ 

Allowing patients to die peacefully 
at the end of life by the consent 
of relatives 

รศ.ภาณินี  กิจพ่อค้า 

36 นายมนตรี  คงอ่อน 2584005017 ปัญหาของร่างกฎหมายจัดกันระหว่างส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

The Problem of the draft law 
Conflict of Interest 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

37 นายพีรพงศ์  อนุจรพนัธ ์ 2584004549 การบังคับโทษจ าคุกตลอดชีวิต หรือประหาร
ชีวิตแก่เด็กและเยาวชน : ศึกษาเปรียบเทียบ
กฎหมายต่างประเทศ 

The life sentence or the death 
penalty for child or young person 
Comparison of the internation law 

อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 

38 นายรติ  ไตรยราช 2584004465 ความรับผิดของผูน้ ารถมาแข่งขนับนทาง
สาธารณะ 

The liability of the car leader to 
compete on the public 

ศ.ส าเรียง เมฆเกรียงไกร 

39 นางสาวจิตรลดา  พนมเริงศักดิ์ 2584004473 ปัญหาการล่วงละเมิดทางเศและ
พระราชบญัญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546 

Sexual Harassment and Child 
Protect Act. B.E. 2546 (2003) 

รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร 

40 นายอรรถวิท  อิศรเดช 2584004689 การควบคุมการใช้ดุลพนิิจในการสั่งไม่ฟ้อง
ของพนักงานอัยการ 

Controlling the prosecutorial 
direction in issue a non-
prosecution order  

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

41 นางสาวชิดชนก  อัศวนิโครธร 2584004697 การอ้างความไม่รู้อายุของเด็กเปน็เหตุยกเว้น
ความผิด 

The excuse of not knowing the 
child’s age is a cause of impunity 

รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

42 นางสาววราภรณ์  อดเก่ง 2584005058 วิเคราะห์บทลงโทษกรณีจงใจไมย่ื่นบัญชี
แสดงรายการทรัพยส์ินและหนี สินและ
เอกสารประกอบหรือจงใจยื่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี สินและเอกสาร
ประกอบด้วยข้อความอันเป็นเทจ็หรือปกปิด
ข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ศึกษา
บทลงโทษทางอาญา 

ANALYZE THE PENALTY OF 
INTENITIONALLY FAILS TO SUBMIT 
THE ACCOUNT SHOWING ASSETS 
AND LIABILITIES AND THE 
SUPPORTING DOCUMENTS OR 
INTENTIONALLY SUBMITS THE 
SAME WITH FALSE STATEMENTS OR 
CONCEALS THE FACTS 
COMPARISON WITH CRIMINAL 
PENALTIES 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

43 นางสาวศนัสนยี์  เร่ียวแรงวรกุล 2584005108 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการละเมิดโดย
เจ้าหน้าที่รัฐและสื่อมวลชน 

Legal Measures in protection of 
the Rights of alleged offender in 
the criminal case for abuse by 
state officials and mass media 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

44 นางสาวดวงพร  วิสุวรรณ 2584004499 มาตรการเบี่ยงคดีเด็กและเยาวชนที่กระท า
ความผิดออกจากระบวนการยุตธิรรมโดย
พนักงานสอบสวน 

The Diversion of Young Offenders 
from The Criminal Justice System 
At The Investigation Level 

อ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ  า 

45 นางสาวณภัทร  บุญวิเชียร 2584004739 ปัญหามาตรการกักขังแทนคา่ปรับใน
คดีอาญา : ศึกษาเฉพาะกรณีความเหมาะสม
ของสถานที่กักขังแทนค่าปรับ 

Issue of detention measure instead 
of fine in criminal : a case study of 
the place of detention 

รศ.จิตรา เพียรล  าเลิศ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

46 นางสาวรุ่งการ  ศิริอ่อน 2584002790 มาตรการทางกฎหมายในการรื อฟื้นคดีอาญา
ขึ นพิจารณาใหม ่

Legal measures The reopening of 
criminal case 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

47 พันต ารวจโทชาญชยั  สงศิร ิ 2584004317 ปัญหาความผิดฐานเป็นผู้ใดช่วยผู้อื่นซึ่งเป็น
ผู้กระท าความผิดหรือเป็นผู้ต้องหาว่ากระท า
ความผิด ตามประมวลกฎหมายอาญา 
มาตรา 189 

A illegal problem Whoever assists 
the other person who commits or 
is alleged of having committed an 
offence Criminal Code Section 189 

รศ.จิตรา เพียรล  าเลิศ 

48 ร.ท.ยิ่งศักดิ์  นิลจาด 2584001388 ศาลทหารกับหลักนิตธิรรม Military Court and The Rule Of Law อ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายมหาชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายภูวนน  ประทุม 2584005272 ปัญหาการก าหนดดอกเบี ยในจ านวนเงินคา่
ทดแทนอสังหาริมทรัพย์ กรณีศกึษาระบบ
โครงข่ายพลังงาน 

The problem of determining 
the interest in the amount of 
real estate Compensation Cuse 
study system Power network 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

2 นายวนัฉลอง  หนองคูน้อย 2584001206 ปัญหาการก าหนดเหตุวันเร่ิมนบัและวนัสิ นสุด
ระยะเวลาการฟ้องคดีเกี่ยวกับความรับผิดอยา่ง
อ่ืนทางปกครอง 

Problem Determining The Due 
date, Start date, and end date 
of the Lawsuit Regarding Other 
Parental Liability 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

3 นางสาวโสรดา  นามช่างต่อ 2584003830 วิเคราะห์ มาตรา 79 ของร่างพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดนิ 
พ.ศ. .... ศึกษากรณีการก าหนดโทษทางปกครอง
ด้วยการต าหนิโดยเปิดเผยแก่สาธารณชน 

Analysis section 97 of draft 
Organic Law on State Audit B.E. 
… Study case for specify 
Administration Penalties on 
defamation 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

4 นายสุรวัฒน์  อยู่เป็นสุข 2584004036 ปัญหาการอุทธรณ์ค าสั่งตามพระราชบัญญัติ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Appeal problem according 
Administrative Procedure Act, 
B.E. 2539 of Local 
government organization 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

5 นางสาวณัฏฐณิชา  ส่งแสง 2584003855 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน 

Legal section on land use 
control in land reform 

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน 

6 นายชยุตม์พงศ์  พรมวังขวา 2584001172 อ านาจตุลาการเจ้าของส านวนในการก าหนด
วิธีการชั่วคราวก่อนการพิพากษา ศึกษา
เปรียบเทียบกรณีศาลปกครองฝรั่งเศส 

Judicial power, the owner of 
the expression, to determine 
the temporal method before 
the judgment, comparative 
study of the French 
Administrative Court 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 

7 นางสาวมีนารินทร์  ทิพย์โพธิ์ 25840041247 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความรับ
ผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 กับ
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : ศึกษากรณี
คณะกรรมการเลือกตั ง 

Legal Problems Relating to 
enforcement of State 
Enterprise under the Tort 
Liability of State Office Act 
B.E. 2539 with Independent 
Organ under the Constitution 
: A Case Study of the 
Election Commission 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

8 นางสาววรรศา  แสงธง 2574000655 ปัญหาการจัดท าค าแถลงการณ์ในคดีปกครอง Problems on a Statement 
Making Process in the 
Administrative Case 

อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

9 นางสาวศันสนา  สุทธิวนาสันต์ 2574000580 การถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาของข้าราชการครูและบุคลา
การทางการศึกษา 

Revoked Professional 
Education License of Teacher 
And Education Personnel 

ศ.(พิเศษ)กมลชัย รัตนสกาววงศ ์

10 นายสมพร  เดชกมล 2584004085 ปัญหาการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

The problems of 
Investigation And disciplinary 
action of Civil servants 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

11 นายสุบัณฑิต  หลวงศรี 2584004010 วิเคราะห์การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย (2560) : ศึกษากรณี
ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่าย
บริหาร 

ENFORCEMENT IN 
CONSTITUTION OF THE 
KINGDOM OF THAILAN D: A 
CASE STUDY OF 
ADMINISTRATIVE 
GOVERNANCE PROBLEMS OF 
THE EXECUTIVE 

อ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล 

12 นายอนุวัช  วิชัย 2584004051 ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการออก
กฎหมายตามพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม พ.ศ. 2532 

The legality of the rule 
Agricultural Land Reform Act 
of 2518 as amended 2532 

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

13 นายณัฐชนนท์  โสสิงห ์ 2584003731 ปัญหาความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
พระราชบัญญัติจัดซื อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

Legal problem’s Constitution 
of Thailand of the 
Government Procurement 
Act B.E 2560 

อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 

14 นางสาวปริณดา  สิงห์ลอ 2564001184 สิทธิในสุขภาพของแรงงานนอกระบบของ
ประเทศไทย 

The right to health of 
informal workers in Thailand 

รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 

15 นายเวียน  โพตะนาว 2584003178 ปัญหาการมีส่วนร่วมก ากับดูแลองค์กร
ปกครองท้องถิ่น : ศึกษากรณีองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื นที่จังหวัดพิษณุโลก 

The Problem of Local 
Governance Involvement : A 
Case Study Local 
Government organization in 
Phitsanulok area 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 

16 นายวิเลข  จินดาศรี 2584003723 การท าประชามติระดับท้องถิ่นกับบทบาท
หน้าที่ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 

17 ว่าที่ ร.ท.คธาวุธ  พลโคตร 2574000549 มติพรรคกับเสรีภาพการออกเสียงของ
ผู้แทนราษฎรในรัฐสภา 

Resolutions of the party, with 
the freedom to vote of the 
House of representatives in 
the Parliament 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

18 นางสาวจาตุพร  พันเลิศวงศ์สกุล 2584002410 วาระการด ารงต าแหน่งและการให้พ้นจาก
ต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหาร
ท้องถิ่นในกรณีทุจริต 

A Term of Office Limited and 
Vacating Position of Members 
of a Local Assembly and 
local Administrators in 
Corruption Cases 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 

19 นางฐิติวรดา  ประดิษฐเพชร 2584003673 ปัญหาการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 : 
ศึกษากรณี การนิยามความหมายของค าว่า 
“คู่สมรส” 

The problem in conflict of 
interest. The study 
concentrate on section of 
organic act on counter 
corruption B.E. 2542 as 
amended by (No. 2). B.E. 
2554 : in the expect of De 
facto wife and husband. 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

20 นายพร้อมพงศ์  วานิชสมบัติ 2584003665 ความจ าเป็นในการจัดให้มีกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

The necessary of conflict of 
interest law 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

21 นางสาววันวิสาข์  สัมพันธ์ 25840003707 การก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและ
หนี สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.  

Determination of positions 
and classes or levels of State 
officials obliged to submit an 
account showing particulars 
of assets and liabilities to the 
National Anti-Corruption 
Commission 

อ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล 

22 นางสาวกันณ์กมล  จาใจ 2584003756 การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม ศึกษากรณีน  า
เสียชุมชน 

Enforcement of environmental 
Law : Case Wastewater 
community 

รศ.มาลี สุรเชษฐ 

23 นายประสานศักดิ์  ส าราญใจ 2584003889 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ให้
เบาะแสแก่การตรวจสอบของส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดนิ 

Legal Measures to Protect 
Whistleblowers in Auditing 
Process of the Office of the 
Auditor General  

รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม 

24 นายชัยยันต์  ค าป้อ  2584003814 ปัญหาการก าหนดอายุความในการฟ้องคดี 
เก่ียวกับสัญญาทางปกครองของไทย  

The problem of age 
determination in prosecution 
About Thai Administrative 
Arrangements 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

25 นายสมหมาย  คงตาล 2584003764 ปัญหาการไม่ก าหนดห้ามนายกเทศมนตรีด ารง
ต าแหน่งในวาระติดต่อกันได้  

Problem of Not Preventing The 
Mayor to Serve For Two 
Consecutive Terms 

รศ.จิตรา เพียรล  าเลิศ 

26 นายเธียรวิชญ์  ศรีจนัทร ์ 2584003640 ปัญหาเกี่ยวกับบทบาทและสถานะของ
คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม กรณีศึกษา
ข้าราชการพลเรือนสามัญ 

The problems concerning roles 
and statuses of 
Administrations’ Merit System 
Protection Commission in case 
the Civil servant 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

27 นายวศกร  บัวงาม 2574000630 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการด าเนินคดีพิพาท 
กรณีการกระท าละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
การปฏิบัติหนา้ที่ : ศึกษาเปรียบเทียบกับการ
ด าเนินคดีในศาลปกครองและศาลยุติธรรม 

Legal Problems of litigation 
regarding the wrongful act of a 
state official in the 
performance of duty : 
Comparative study with 
litigation in the Administrative 
Courts and the Courts of 
Justice. 

อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 

28 นายรุ่งโรจน์  ตาค า 2584004119 ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมายของ
ค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 119 แห่ง
พระราชบญัญัติการจัดซื อจ้ดจา้งและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 



18 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

29 นายวฒุิพงษ์  เฉยฉิว 2584003699 ปัญหาทางกฎหมายในการก าจดัสิ่งปฏิกูลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Legal problems of sewage 
disposal of local governments 

รศ.มาลี สุรเชษฐ 

30 นายบัณฑิต  แก่นภักด ี 2584000976 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ 

Legal Issues Concerning 
Information Disclosure of Office 
of The Auditor General of 
Thailand 

รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 

31 นายทววีิทย์  มีผลประไพ 2584000786 ปัญหาทางกฎหมายเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์สว่นบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม  
ตามมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต  
พ.ศ. 2542 

Legal Problems on Conflict of 
Interests of Organic Law on 
Corruption B.E. 2542 Article 100 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

32 นายชูจิตร  ไตรวรรณ ์ 2584004150 ปัญหาทางกฎหมายของการรวมกลุ่มพื นที่ 
ในการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

THE LEGAL PROBLEMS OF 
WASTE MANAGEMENT 
CLUSTERS ON LOCAL 
ADMINISTRATION 
ORGANIZATIONS 

รศ.มาลี สุรเชษฐ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

33 นายกิตติคุณ  สายค า 2584001255 ปัญหาการแบ่งแยกสญัญาทางแพ่งจากสัญญา
ทางปกครอง : ศึกษากรณีการยกเลิกสัญญาจ้าง
บุคลากรภาครัฐในประเทศไทย 

Legal Problem on The 
Separation of Civil contract and 
Administrative : The Case study 
in The contractual Termination 
of Thailand Public 
Employment 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

34 นายธนวัฒน์  ตุลาธน 2584001263 ปัญหาเกี่ยวกับวิธีการคุ้มครองชัว่คราวก่อนการ
พิพากษาของศาลปกครอง  

Problems with the 
precautionary method before 
the judgment of the 
Administrative Court 

อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางสาวชยาภรณ์  บุญพร้อม 2584000182 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

Legal issues related to lottery 
management 

รศ.จิตรา เพียรล  าเลิศ 

2 นางสาวจิตราตรา  ขันเงิน 2584003442 ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาราคาเพ่ือเสนอ
ขายสินค้า 

Legal problems concerning 
advertising prices for the 
purchase of googs 

ศ.ส าเรียง เมฆเกรียงไกร 

3 นางสาวนฤมล  อนันตวงษ์ 2584003459 สิทธิการบังคับจ านอง Mortgages Enforcement Rights รศ.จิตรา เพียรล  าเลิศ 

4 นายศักดิ์เพชร  แถบประสิทธิ์ 2574000044 ปัญหาทางกฎหมายของนิติบุคคลหมู่บ้าน
จัดสรร 

Legal problems on Juristic 
Body for Housing Projects 

รศ.วิกรณ์ รักษ์ปวงชน 

5 นางสาวทปญา  หนูเกื อ 2544000710 การยกเลิกล้มละลายภายหลังการปลด
จากล้มละลาย 

 อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากลุ 

6 นายเกษียร  ธ ารงวราภรณ์ 2584003434 การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษา : ศึกษากรณีค า
วินิจแยพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย  

The remedies for damage to 
professional education : case 
suspension order for illegal 
educational license 

ศ.ส าเรียง เมฆเกรียงไกร 

7 นายนัฐุวุฒิ  พิชัย 2584003327 การกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
ศึกษากรณีการเข้าถึงโดยมิชอบ 

Fault under Computer-related 
Crime Act B.E. 2550 

รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์ 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

8 นายวัชระ  สระแก้ว 2584003558 ห้ามเรียกดอกเบี ยเกินอัตราที่กฎหมาย
ก าหนด 

Do not call interest beyond 
the legal limit 

รศ.จิตรา เพียรล  าเลิศ 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายศรชัย  อ านวย 2584003657 หลักความเสมอภาค : ศึกษากรณี
พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค 
พ.ศ. 2551 มาตรา 3 (1) 

Equity : The Case Study of 
Consumer Procedure Protection 
Act B.E. 2008 section 3 (1) 

มหาชน 

2 นางสาวพัชรี  อยู่ประเสริฐ 2554001434 ปัญหากระบวนวิธีพิจารณาคดีของศาล
ปกครองในคดีบริหารงานบุคคล 

Problems with the judicial 
proceedings of Administrative 
Courts in the case of Personnel 
administration 

มหาชน 

3 นางทัศนีย์  วรพงศ์พินิจ 2554001426 ปัญหาการตรวจสอบดุลพินิจของฝ่าย
ปกครองโดยศาลปกครอง : ศึกษาเฉพาะ
กรณีค าสั่งแต่งตั งโยกย้ายข้าราชการ 

The monitoring of 
administrative discretion by the 
Court : A Case Study of the 
nomination of officers 

มหาชน 

4 นายสมร  ปาโท 25940042608 ปัญหาทางกฎหมายในการใช้ดุลพินิจ
ลงโทษวินัยข้าราชการครู 

Problems of Law in Using 
Discretionary for Punishing on 
Discipline for Teachers 

มหาชน 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

5 นายธานี  วงศ์นาค 2594002715 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 : ศึกษา
กรณี อ านาจพนักงานเจ้าหน้าที่ในการใช้
มาตรการทางปกครองในการออกค าสั่งให้
ผู้กระท าผิดรื อถอนสิ่งปลูกสร้างพืชผล
อาสินออกไปจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า  

Enforcement Problem of 
Wildlife Reservation and 
Protection Act B.E. 2535 : Case 
study, The power of competent 
officer take administrative 
procedure to order the offender 
demolish building, plans and 
income from fruit trees out of 
wildlife sanctuary 

มหาชน 

6 นางสาวนิภาวรรณ  ก้านบัวแก้ว 2574000960 ปัญหาการเพิกถอนค าสั่งทางปกครอง  มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
อาจารย์ศรีสมัย  ผ่องสว่าง 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายสิทธิศักดิ์  แสงสว่าง 2554001129 การพิพากษาเกินค าขอในคดีปกครอง   
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  อัศวโรจน์  
 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายกิตติ  เชาวโนทัย 2584002170 สิทธิการต่อสู้คดีเกี่ยวกับเพศของจ าเลย 
ศึกษาเฉพาะ ป.อ. มาตรา 285/1 

Sexual assault rights of 
defendants Study on Code 
Section 285/1 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

2 นางวัชราภรณ์  กุลศิริ 2584004234 การแบ่งส่วนความรับผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

Tort Liability proportion of local 
government officials. 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์สุจินตนา  ชุมวิสูตร 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 พ.ต.ท.วีระ  เทพกล่ า 2564003123 สิทธิผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาชั นสอบสวน 

The right of accused inquiry 
stage in criminal justice process 

 

2 นายเชิดชาย  ชัยทอง 2554003000 สิทธิการมีส่วนร่วมในคดีวิสามัญฆาตกรรม 
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 150 

THE RIGHT OF PARTCIPATION OF 
DECEDENT’S RELATIVE OF LEGAL 
MURDER IN CRIMINAL 
PROCEDURE CODE SECTION 150 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
อาจารย์ ดร.จิราพร  สุทันกิตระ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวกฤติยา  ประถมปัทมะ 2574000739 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานขององค์การ
บริหารส่วนต าบล โดยภาคประชาชน 

To encourage participation in 
monitoring the implementation. 
Subdistrict By sector 

มหาชน 

2 นายธวัช  จิตณรงค์ 2544001387 ปัญหาในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองของเทศบาล 

Problems In Administrative 
Enforcement Measures of 
Municipality 

มหาชน 

3 นายวัชระ  ใจงาม 2564002232 ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

 มหาชน 

4 นายกันตด์นัย  ทรัพยยั 2564001358 ปัญหากฎหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน ตาม
พระราชบญัญัติว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดนิ 
พ.ศ. 2542 

 มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายนรเสฏฐ์  ไหล่จิตรภาชัยกร 2584004358 กระบวนการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพใน
คดีอาญา : ศึกษาสิทธิมนุษยชนใน
กระบวนการยุติธรรม 

Process Protectint Rights and 
Liberties at Criminal : A Study 
the Human Rights in Justice 
Process 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

2 นางสาวพิมญาณุฒม์   
     ปุณณพุมิโมกข์ 

2564003032 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน 
ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษ 
จากหมอกควัน 

Legal Measures for Controlling 
Protection and Solving Haze 
Pollution Problem 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ  า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายณฐ  แก่นวงศ์ษา 2564002844 มาตรการทางกฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

Legal Measures to Suppress 
Corruption of Government 
Officials 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

2 นางสาวประภัสสร  ค าดี 2574001125 ปัญหาการน ามาตรการพิเศษแทนการ
ด าเนินคดีอาญามาใช่กับเด็กและเยาวชน 

Problems of Implementing 
Special Measures as Alternatives 
to Criminal Prosecution in 
Children and Juvenile Cases 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

3 นางสาวลักษณา  ภาคภูมิ 2584004606 โทษประหารชีวิตกับการขอพระราชทาน
อภัยโทษ 

THE DEATH PENALTY WITH A 
ROYAL PARDON 

 

 
  



30 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์วิมาน  กฤตพลวิมาน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายขวัญขัย  ณ ล าปาง 2564001960 ปัญหาสิทธิในที่ดินของราษฎรในหมู่บ้าน 
ที่ตั งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

The land rights of the people in 
the villages located in the 
National Forest 

มหาชน 

 
 
  



31 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริพันธ์  พลรบ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายชาตรี  ปิ่นปฐม 2554001186 การทุเลาการบังคับตามกฎของศาล
ปกครองไทย 

Suspension of Execution of 
Rules of Thai Administrative 
Court 

มหาชน 

2 นางสาววราพรรณ  บัวสุวรรณ 2564001408 พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย 
และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จ าเลย 
ในคดีอาญา พ.ศ. 2544 : ศึกษามาตรการ
ทางกฎหมายในการจ่ายเงินค่าตอบแทน
แก่ผู้เสียหายในกลุ่มอาเซียน 

The Compensation and 
Expenses for Injured Person and 
the Accused Act B.E. 2544 : 
Legal Measures for 
Compensation for Crime Victims 
in ASEAN 

 

 
 
  



32 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวจิราวรรณ  สายโรจน ์ 2564001366 มาตรการทางกฎหมายในการส่งเสริมการ
บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้โดยชุมชน
ท้องถิ่น 

Legal Measures for The Local 
Communities in Promoting The 
Management of Forest 
Resources 

มหาชน 

 
  



33 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายสมารักษ์  จันทร์เจริญสุข 2574000176 ผลในทางกฎหมายภายหลังจดทะเบียน
จัดตั งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร 

Legal Consequences after the 
Registration of the Establishment 
Development Estate Juristic 
Entity 

ธุรกิจ 

 
  



34 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.กมลชัย  รัตนสกาววงศ ์

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายนิรัญ  นุชจุ้ย  2574000564 วิเคราะห์กฎหมายปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
องค์การบริหารส่วนต าบล 

Analysis the Local Government 
Law in the Form of Subdistrict 
Administrative Organization 

มหาชน 

 
  



35 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์ชนินาฏ  ลีดส ์

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 พันโท ถนดักิจ  ยามาล ี 2544002385 การควบคุมตัวผู้ต้องหากรณีพิเศษ ตาม
มาตรา 46 พระธรรมนูญศาลทหารกับสิทธิ
มนุษยชนระหว่างประเทศ 

A accused of Special case 
Controlling in 46 Section of Judge 
Advocate Military Court with 
International Human Right 

มหาชน 

 
  



36 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 จ่าเอก สมใจ  ชุ่มพะลัย 2564001010 ปัญหาการด าเนนิการทางวนิัยของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณกีารพิจารณา
อุทธรณ์ขององค์การบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด  

The Problems of the discipline of 
local officials : Case study 
Considering the appeal of the 
provincial party organization 

มหาชน 

2 นายพิชิต  หอมจันทร์เดิม 2564001440 มาตรการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี สิน 
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

Measures to Verity the Assets 
and Liabilities under Jurisdiction 
of the National Anti-Corruption 
Commission 

มหาชน 

 
 
  



37 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย ์

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายประสิทธผิล  ปทุมลักษณ์ 2554000576 มาตรการพิเศษแทนการด าเนินคดีอาญา : 
ศึกษากรณีคดีที่เด็กหรือเยาวชนซึ่งเป็น
ลูกจ้างต้องหาวา่กระท าความผดิอาญา
แผ่นดินหรือความผิดอาญาอันยอมความไม่ได้
ต่อนายจ้าง และความผิดนั นมีอัตราโทษอย่าง
สูงตามที่กฎหมายก าหนดไว้ให้จ าคุกไม่เกิน
ห้าปี ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญัติ
ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณา
คดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553 แก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและ
ครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและ
ครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559  

Special measures rather than f 
criminal prosecution : Study in 
Case where the juvenile Children 
or Youth who is employed need to 
find out whether the public 
offence with the employer which 
penalty rate according to the law 
to imprisonment not exceeding 
five year 

 

 
 
  



38 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงศ์  หังสพฤกษ ์

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายประเสริฐ  สุดใหม่ 2594002423 กฎหมายการขึ นทะเบียนปุ๋ยเคม ี Legal for Registration of Chemical 
Fertilizer 

มหาชน 

 
 
 
  



39 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 ร้อยต ารวจเอกสุชาติ  ชา่งท า 2564002521 ปัญหาของพนักงานสอบสวนว่าด้วยการ
คุ้มครองพยานบุคคลในคดีอาญา 

 อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 
 


