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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายธีรยุทธ สุทธิวาร ี 2594001675 มาตรการพิเศษในการแก้ไขปัญหาการกระท า
ความผิดของเด็กและเยาวชน  

Special measures to address child 
and youth offenses 

อ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ  า 

3 นายนิศักดิ์  คติอุดมพร 2584001321 การสั่งไม่ฟ้องคดีอาญาของพนักงานอัยการที่ไม่
เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

The order does not prosecute 
criminal prosecution of public 
prosecutors. 

อ.ดร.วรรณวิภา  เมืองถ  า 

4 น.ส.จุฑามาศ  ศิริชุม 2584005215 ปัญหาการใช้ดุลพินิจของนายทะเบียนท้องที่ใน
การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน  

The problem of discretion of the 
local registrar in the granting and 
use of firearms 

ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลหีกุล 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
วิชาเอกกฎหมายมหาชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายทวีพงษ์ สุทธิบุญ 2584002931 การเยียวยาพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ถูกสั่งพัก
ราชการ ให้ออกจากราชการไว้ก่อน และมีการ
สั่งให้กลับเข้ารับราชการในภายหลัง 

The Remedies of the 
government local officer who 
ordered for suspension from 
official duties or ordered for 
temporary dismissal from 
official posts and ordered for 
reinstatement later. 

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต 

2 ร.ต.อ.อาดัม  รอเหมมัน 2584004242 การควบคุมตัวผู้ต้องหาในชั นสอบสวน : 
กรณีศึกษาปัญหาผู้ต้องหาเป็นเด็กและเยาวชน 

Duration of detention in the 
investigation : A case study of 
child and juvenile accused. 

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์ 

3 นางเพียรทอง ธนายศสกุล 2594001253 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมาย และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ตามพระราชบัญญัติโบราณ 
โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 

Law enforcement issues and 
participation of people 
according to ancient 
monuments, antiques objects 
of art and national museums 
Act,B.E.2504 (1961) 

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

4 นายชัยวัฒน์ ไพรวัลย์ 2594001212 ปัญหามารตการทางกฎหมายในกรคุ้มครอง
ที่ดินของบุคคลที่รับสิทธิจากการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม ตามพระราชบัญญัติการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม พ.ศ.2518 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

Problem of legal measures to 
protect the land of persons 
entitled to land reform under 
the agricultural land reform 
Act, B.E.2518 and amended. 

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน 

5 นายสุมิน กาฬภักดี 2584003962 ปัญหาค าสั่งที่ไม่ต้องอุทธรณ์ของบรรดา
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 

The order problem that must 
not appeal of committee all 
follows act of way legislation is 
stationed the way governs 
B.E.2539 

รศ.สิริพันธ์ พลรบ 

6 นางธัญญารัตน์  ใจห้าว 2594000974 ปัญหาทางกฎหมายในวิธีการชั่วคราวก่อนการ
พิพากษาของศาลปกครอง 

Legal Problems in the 
Provision of Provisionnal 
Remedial Measures of The 
administrative Court 

รศ.สิริพันธ์ พลรบ 

7 ว่าที่ร้อยโท นัฐพล  ยงยศ 2594000511 ปัญหาการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทาง
วินัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

Problems regarding appeals 
against orders of disciplinary 
punishment of Government 
Teachers and Education 
Personnel 

รศ.ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 น.ส.จุฑาภรณ์  ทองวัฒน์ 2584003509 ความรับผิดต่อความเสียหายทางจิตใจที่
เกิดขึ นในงานบริการ 

Liability of service emotional 
damage. 

ผศ.ดร.ธีรเดช มโนลหีกุล 

2 น.ส.ธนชน  เชี่ยวสกล 2594002509 การประกันภัยความรับผิดของสถาน
บริบาลส าหรับผู้สูงอายุ 

Liability Insurance for Nursing 
Home for the Elderly 

รศ.มาลี สุรเชษฐ 

3 นายพิษณุ  สาระทรัพย์ 2564003628 ปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายภาษี
สรรพาสามิต ศึกษากรณีการจัดเก็บภาษี
โดยการออกใบอนุญาตขายสุรา 

 อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 น.ส.จตุพร  ปิ่นแก้ว 25740011034 มาตรการควบคุมมลภาวะสิ่งแวดล้อมกับ
กฎหมายผังเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 

 มหาชน 

2 นายธานี  วงศ์นาค 2594002715 ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณี
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 
พ.ศ. 2535 

Problem of Natural Resource 
Law Enforcement : Case study, 
Wildlife Reservation and 
Protection Act B.E. 2535 

มหาชน 

3 นายครรชิต  โล่ห์ค า 2554002929 มาตรการทางกฎหมายกับผู้บุกรุกพื นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ 

Legal measures against the 
national forest encroachment 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
อาจารย์ศรีสมัย  ผ่องสว่าง 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 น.ส.สิริกุล  บูรณ์ทอง 2574001661 ศาลปกครองกับการพิจารณายกข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ขึ นวินิจฉัย 

 มหาชน 

2 น.ส.วรรศา  แสงธง 2574000655 ปัญหาการจัดท าค าแถลงการณ์ในคดี
ปกครอง  

Problems on a Statement 
Making Process in the 
Administrative Case  

มหาชน 

3 นายรุ่งโรจน์  ค าตา 2584004119 ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของค าวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา 
119 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  

4 นายวศกร  บัวงาม 2574000630 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการด าเนินคดี
พิพาท กรณีการกระท าละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ : 
ศึกษาเปรียบเทียบกับการด าเนินคดีในศาล
ปกครองและศาลยุติธรรม 

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

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์  อัศวโรจน์  

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางสาวมีนารินทร์  ทิพย์โพธิ์ 
 

2584004127 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : 
ศึกษากรณีคณะกรรมการเลือกตั 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 

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
อาจารย์ ดร.จิราพร  สุทันกิตระ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายกันต์ดนัย  ทรัพยัย 2564001358 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางในการ
แก้ปัญหา 

Problems and solutions to 
problems in its implementation. 
Office of the Auditor General of 
Thailand Act on Of the 
Ombudsman Act 2561 

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 ร.ต.อ.นรนิติ  โมงขุนทด 2594002251 การปฏิรูประบบการสอบสวนของไทย : 
กรณีให้อัยการเข้าร่วมสอบสวน
คดีอาญา 

The reformation of Thailand 
investigative system: The 
involvement of prosecutor in a 
criminal case. 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

2 นางปาริชาติ เต็มยงค์ 2584004069 วิเคราะห์ปัญหาด้านกฎหมาย
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 

A critical analysis of legal 
problems associated with the 
signboard tax Act, B.E.2510 
(1967) 

มหาชน 

3 น.ส.ภัทรพร  วงศ์เรืองโรจน์ 2574000713 ปัญหาการนับระยะเวลาฟ้องคดี
เกี่ยวกับค าสั่งทางปกครอง 

 มหาชน 

4 น.ส.พิมญาณุฒม์  ปุณณพุฒิโมกข์ 2564003032 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน 
ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
หมอกควัน 

Legal Measures for Controlling 
Protection and Solving Haze 
Pollution Problem 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ  า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางวิศัลยา มุสิกรัตน์ 2594001667 มาตรการในการคุ้มครองพยานตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญา 
พ.ศ.2541 : ศึกษากรณีการค้ามนุษย์ 

Measure the protection of 
witness protection act B.E.2546 
: A case of human trafficking. 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

2 นายนิทัศน์  กลิ่นประชุม 
 

2594002764 กระบวนพิจารณาและการใช้ดุลพินิจคดี
ขอคืนของกลาง 

The Case of Confiscation อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

3 นายณฐ  แก่นวงศ์ษา 2564002844 มาตรการทางกฎหมายในการปราบปราม
การทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

Legal Measures of Suppress 
Corruption of Government 
Officials  

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์วิมาน  กฤตพลวิมาน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายขวัญชัย ณ ล าปาง 2564001960 ปัญหาสิทธิในที่ดินของราษฏรในหมู่บ้านที่
ตั งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ 

The land rights of the people in 
the villages located in the 
national forest. 

มหาชน 

2 พระมหาพิชัย  จารุสาร 2584003475 ปัญหาทางกฎหมายขององค์กรการกุศลที่
ไม่ได้เป็นนิติบุคคล 

Legal problems of charity is not 
a legal entity. 

ธุรกิจ 

3 น.ส.ศศิร์อร  พลสา 2564002968 ปัญหาการหลบหลีกภาษีอากรที่ยอมรับ
ไม่ได้ 

The problem of unacceptable 
tax avaoidance 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์สิริพันธ์  พลรบ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 น.ส.พนิดา  ศิวาพานิช 2594001857 ปัญหาทางกฎหมายในการไต่สวน
ข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 

Legal problems related to 
inquiry in criminal case of the 
national Anti-corruption 
commission (NACC) in 
accordance with the Act of 
offense on submission of bids to 
the state agencies B.E.2561 

กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 

2 ร้อยโท นิรันดร์ แพงไธสง 2594001048 การหลีกเลี่ยงการรับราชการทหารกอง
ประจ าการ 

Avoidance of military service. กฎหมายมหาชน 

3 นายพลชัย พิพิธวรกุล 2554000188 การเลิกสัญญาเช่าซื อโดยปริยายและสิทธิ
ในการเรียกค่าเสียหาย 

Termination of the lease and 
right to claim damages. 

ธุรกิจ 

4 นางสาวธิดารัตน์  อภิบาลศรี 
 

2594002236 บทบาทของศาลยุติธรรมโดยศูนย์คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา 

The role of courts by The center 
of right and liberties protection 
in criminal cases 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

5 นายไมตรี  ขุนทอง 2594000560 ปัญหาการตรวจสอบการกระท าทาง
ปกครองของฝ่ายปกครองเก่ียวกับการ
ด าเนินการทางวินัยของข้าราชการพล
เรือนกับการอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษทางวินัย
ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
(ก.พ.ค.)  

The issue of monitoring the 
administrative action of the 
Government concerning 
disciplinary actions of civil 
servants with disciplinary order 
appealed to the Board the 
escort system integrity (Feb.) 

มหาชน 

6 นายสุมล  ม่วงไหม 2594000578 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ศึกษากรณี
การบังคับช าระหนี เงินสมทบจากนายจ้าง
ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม  
พ.ศ. 2533 

Legal problems regarding the 
use of administrative 
enforcement measures 
Enforcement case studies, 
contribuitons from the employer 
to the Social Security Act, 2533 
(1990) 

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ  ปิติยาศักดิ ์

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายนิรันดร  พลภักดี 2584002881 พระราชบัญญัติการจัดซื อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560: ศึกษา
เฉพาะกรณีการเรียกร้องค่าเสียหายจาก
การยกเลิกการจักซื อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา 67 

Government Procurement and 
supplies management Act 
B.E.2560: A case study of claims 
for cancellation of government 
procurement under section 67. 

มหาชน 

2 ร.ต.อ.วิษณุศักติช์ สืบอินทร์ 2564002273 ปัญหากฎหมายเก่ียวกับการค้นของเจ้า
พนักงานต ารวจศึกษาเฉพาะกรณีการค้น
ในที่รโหฐานในเวลากลางคืน 

The searching in private place at 
nighttime by the police official. 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายอิทธิพัทธ์ ไพบูลย์ 2584000273 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครอง
ผู้บริโภค : ศึกษากรณีสัญญาขายฝาก 

Legal measures for consumer 
protection related to advertising 
: A case study of legal issues 
concerning 

ธุรกิจ 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายพนัธ์เทพ  เปงเฟย 2584003194 มาตรการทางกฎหมายในการจดัการภูมิ
ทัศน์วัฒนธรรม 

Legal measures for cultural 
landscape management. 

มหาชน 

2 นางสาวกชกร  เพชรสมุทร 2574001448 ความรับผิดทางอาญากรณีละเมิดต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกฎหมาย
ประเทศสิงคโปร์ 

Criminal liability for the violation 
of personal data compare the 
personal data protection Act of 
Singapore 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

3 จ่าเอกสมใจ  ชุ่มพะลัย 2564001010 ปัญหาการด าเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์การ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 

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

มหาชน 

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

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

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์  ตันติภิรมย์ 

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายสวุรรณ์ ดีฤทธิ์ 2584001685 หลักประกันกับการปล่อยตัวชั่วคราว The guarantee of bail. กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม 

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 ร.ต.อ.สุชาติ  ขัดเงางาม 2564002521 อ านาจหนา้ที่ของพนักงานสอบสวนในการ
รวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ 
ศึกษาเปรียบเทียบระหวา่งประเทศไทยกับ
สหรัฐอเมริกา 

The Authority of Investigated 
officer In Cllecting The Electronic 
Information Evidence : Comparing 
Between Thailand And United 
State of America 

อาญากระบวนการยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์จิตรา  เพียรล  าเลิศ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 พันจ่าเอก ไพโรจน์  พลนงค์ 2584004341 ผลกระทบของเจ้าพนักงานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557 

The impact of local government 
officials to implement the 
prevention of cruelty to animal 
welfare and 2557 

กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 

2 นายสมหมาย  คงตาล 2584003764 ปัญหาการไม่ก าหนดห้ามนายกเทศมลตรี
ด ารงต าแหน่งในวาระติดต่อกันไว้ 

Problem of not preventing the 
mayor to serve for two 
consecutive terms. 

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 น.ส.ศรญา พฤษกล ามาศ 2594002087 การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน Provisional release without 
security. 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายสุบัณฑิต หลวงศรี 2584004010 วิเคราะห์การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย(2560) : ศึกษากรณี
ปัญหาการบริการราชการแผ่นดินของฝ่าย
บริหาร 

Enforcement in constitution of 
the kingdom of Thailand : A case 
study of administrative 
governance problems of the 
executive 

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ศ.(พิเศษ)ดร. กมลชัย  รัตนสกาววงศ ์

 
ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายนิรัญ  นุชจุ้ย 25740000564 หน้าที่และอ านาจของคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. เกี่ยวกับการด าเนินการทางวินัยกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามค าพิพากษาศาล
ปกครองสูงสุด 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล 

 

ล าดับที่ ชื่อ – นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 น.ส.ผกามาศ  โถสัมฤทธิ์ 2564003180 มาตรการก าหนดโทษเกี่ยวกับการใช้สิทธิ
โดยไม่สุจริตในการฟ้องคดีเพ่ือประโยชน์
สาธารณะ 

The measure for criminal penal 
ties in the corrupt to prosecute 
for public interest. 

กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 

 
 


