
หัวข้อวิทยานิพนธ์  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางสาวสิริภัทร์  อุดาการ 2594002467 การบังคับค าชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ
ส าหรับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน 

Enforcement of Arbitral Awards 
for the settlement of dispute 
between state and investors : A 
comparatives study of New York 
Convention and ICSIC  

รศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช 

2 พระมหาพิชัย  จารุสาร 2584003474 ปัญหาการคุ้มครองลิขสิทธิ์ในวัตถุมงคล Protection problem sacred 
object 

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน 

3 นางสาวกุลนิษฐ์  วัฒถากุล 2584000125 การประเมินเบื้องต้นแบบเป็นกลาง EARLY NEUTRAL EVALUATION อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง 
4 นางสาวพญา  บุปผะโพธิ์ 2594000230 มาตรการทางกฎหมายในการบริหาร

จัดการขยะ : กรณีศึกษาบนพ้ืนที่เกาะของ
ประเทสไทย 

Laws and Regulations on Waste 
Management : A Case Study on 
Islands in Thailand  

อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถ้ า 

5 นายเอกราช  พิทักษ์ไพร 2584003566 ค่าเสียหายทางจิตใจ กรณีผู้บริโภคท่ีได้รับ
ผลกระทบจากบริการทางการแพทย์ 

Mental damage Consumer Cares 
damaged by medical Serices 

อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

6 นางสาวชลธิชา  อ่อนตา 2584003590 การเรียกช าระหนี้ของผู้ค้ าประกันในล าดับ
ถัดไป ป.พ.พ. มาตรา 681 

The repaymenht of the 
yuarantor in the next order 

รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

7 นายเอกชาต  นรจีน 2594002574 ความรับผิดในความเสียหาย 
ของครูบาอาจารย์ในการละเมิดของศิษย์ 

Liability for the dagame of the 
teacher in violation of the 
student 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

 
  



หัวข้อวิทยานิพนธ์  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายมหาชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางกัญญพร  เวชรังษ ี 2584003798 การก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ใน
เขตจังหวัดนนทบุร ี

Supervision of Local Government 
Organizations under the Municipal 
Act B.E. 2496 in Nonthaburi 
Province 

ผศ.ดร.สุรีรัตน์ ประจนปัจจนึก 

2 นายจักรเพชร  กลุ่มกลาง 2584003780 การวินิจฉัยกรณีประมาทเลินเลอ่ธรรมดากับ
ประมาทเลนิเล่ออย่างร้ายแรง ตาม
พระราชบญัญัติความรบัผิดทางละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 

The negligence of gross 
negligence under gross negligence 
under the Officer’s Liability Act 
1996 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

3 นายพชิญ์  เครื่องกัณฑ์ 2584004772 การควบคุมความเหมาะสมของการตราเทศ
บัญญัติในจังหวัดนนทบุร ี

TO CONTROL THE SUITABILITY OF 
MUNICIPAL LAW’S LEGISLATION I 
NNONTHABURI 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

4 นางสาวณัฏฐชา  หน่อทอง 2594001196 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค : กรณีผลิตภัณฑ์ชุมชน 

Legal Measures for Consumer 
Protection : Community Product 
Cases 

ศ.ส าเรียง เมฆเกรียงไกร 

      
      



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

5 นายกิตติโชติ  บัวใจบุญ 2594002665 บทบาทรัฐธรรนูญไทยในการปฏิรูปองค์กร
ทางการเมือง : กรณีศึกษาพรรคการเมือง 

The Role of the Thai 
Constitution in Political 
Organization Reform : A Case 
Study of Political Parties 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

6 นายชิตชนก  คงแดง 2594000768 หัวหน้าส่วนราชการกับการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน ์ตามมาตรา 100 แห่ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2542 

HEAD OF GOVERNMENT AGENCY 
BY CONFLICT OF INTEREST OF 
PUBLIC OFFICIALS UNDER 
SECTION 100 OF THE ORGANIC 
ACT ON THE COUNTER 
CORRUPTION B.E. 2542 (1999) 

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน ์

7 นายสุเมฆ  จีรชัยสิริ 2594001402 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการขอรับ
ใบอนุญาตเป็นพนักงานรักษาความ
ปลอดภัยรับอนุญาต ตามพระราชบัญญัติ
ธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2558 

Legal Problems on the 
application for a licensed as a 
security guard licensed under 
the Security Industry Act. 2014 

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ 

8 นายวงศกร  นราธาวา 2594000677 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตาม
กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ าไทย  
: ศึกษาเฉพาะกรณีบทบัญญัติเกี่ยวกับสิ่ง
ล่วงล้ าล าน้ า 

The Problems of the Act on 
Navigation in Thai waters B.E. 
2456 Enforcement.: Case Study 
on the Buildings in the waters 
provisions. 

รศ.มาลี สุรเชษฐ 



ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

9 นายสุวิทย์  ดอกค า 2594000693 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ าไทย 
พุทธศักราช 2456 ศึกษากรณีการ
สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดจากเรือ 

 รศ.มาลี สุรเชษฐ 

  



หัวข้อวิทยานิพนธ์  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์  ถนัดศิลปกุล 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายพิสิษฐ์  รัตนวารี 2594000214 ปัญหาทางกฎหมายของพระราชบัญญัติ
การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ 
2542 : แนวทางแก้ไขที่เหมาะสมกับการ
เปิดเสรีภาพการค้าและการลงทุน 

Legal issues in the foreign 
business Act B.E. 2542 (1999) : 
Optimize solution for free 
trade and investment situation 

ธุรกิจ 

2 นางสาวเพ็ญพร  จันดา 2594000339 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
มาตรฐานความปลอดภัยในการบ ารุงรักษา
ลิฟต์ 

Legal Measures for Control of 
Elevators Maintenance Safety 
Standard 

ธุรกิจ 

3 นายกฤตกัลย์  เตลผล 2594000073 การก ากับกิจการปิโตรเลียม Monitoring petroleum 
Operation 

ธุรกิจ 

4 นางสาวกนกรัตน์  ไกรรักษ์ 2594000065 ความรับผิดทางแพ่งเพ่ือความเสียหายจาก
มลพิษน้ ามัน 

Civil Liability for oil Pollution 
Damange 

ธุรกิจ 

5 นางสาวประภาสินี  ฉินสกลธนาพร 2594000057 การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการ
บังคับใช้กฎหมาย โดยพระราชบัญญัติการ
แข่งขันทางการค้า พ.ศ. 25560 

Legal problematic on the 
Enforcement of Competition 
Act B.E. 2560 

ธุรกิจ 

 



หัวข้อวิทยานิพนธ์  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ  า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 พันต ารวจโท เทิดสยาม  บุณยะเสนา 2584004937 ข้อยกเว้นความรับผิดตามกฎหมาย
อาญาระหว่างประเทศกับกฎหมาย
อาญาไทย 

Defences in International 
Criminal Law and Thai Criminal 
Law 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

 
  



หัวข้อวิทยานิพนธ์  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายวีรศักดิ์  ไทรงาม 2594000669 ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิในทางน้ าสาธารณะ
และผลตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน
น่านน้ าไทย 

Problems related to public 
water rights and the effects of 
Act on navigation in Thai waters 

มหาชน 

 
 
  



หัวข้อวิทยานิพนธ์  ภาคการศึกษาที่ 1/2560 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 ร.ต.อ.วัธชิรวิษภ์  บุรีแก้ว 2594001774 ความสัมพันธ์ระหว่างความผิดอันยอม
ความได้กับกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท์ในประเทศไทย 

The Relationship Between 
Compoundable Offences Within 
the Restorative Justice System in 
Thailand 

รศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช 

2 นางสาวรัชนิกุล  บุญโนนแต้ 2594000198 เปรียบเทียบการบังคับโทษการกระท า
ความผิดซ้ าของเยาวชน กรณียาเสพติด
ให้โทษในประเทศไทยและต่างประเทศ 

 อ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์ 

3 พันต ารวจตรีหญิง ศุภวรรณ  โพธิ์นาค 2594001998 การกันผู้ร่วมกระท าความผิดหรือ
ผู้ต้องหาเป็นพยาน : ศึกษากรณีการ
ด าเนินคดีพิเศษ 

Immunity from Prosecution in 
Exchange for the Implicated 
Testimony of the Accused : The 
Study of Litigation in Special 
Case 

อ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ้ า 

4 นายค้ าจุน  บุญมา 2594002053 เปรียบเทียบการบังคับโทษผู้ต้องขัง
กระท าผิดวินัยภายในเรือนจ า กรณี 
ทะเลาะวิวาท ตามพระราชบัญญัติ
ราชทัณฑ์ พ.ศ. 2560 

 รศ.สุจินตนา  ชุมวิสูตร 

 


