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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางดุจเดือน  สุทธิวา 2594002319 การบังคับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
ผู้เสียหายจากจ าเลยในคดีอาญา  

Enforcing a criminal defendant to 
make compensation to a victim 

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
วิชาเอกกฎหมายมหาชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายทวีทรัพย์  ยังเจริญ 2594000735 ค าสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย Unlawful Administrative Order รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม 
2 นายณฐพล  ปาลกะวงศ์  ณ 

อยุธยา 
2554001509 ปัญหาสภาพการบังคับใช้บทก าหนดโทษตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

Penalty Enforcement 
Conditions Under the 
Government Procurement Act 
2560 B.E. 

รศ.วิกรณ์  รักษ์ปวงชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 ว่าที่ร้อยตรีสาวิตรี  เกี้ยวสันเทียะ 2554000212 ปัญหานักลงทุนต่างชาติกับกฎหมาย
คุ้มครองธุรกิจการค้าปลีกของไทย 

Problem of foreign investors 
and Business law in case retail 
business in Thailand 

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์จิราพร  สุทันกิตระ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวสาวิตรี  สุค าวัง 2584001198 มาตรการตรวจสอบ และมาตรการบังคับ 
กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Mornitoring and sanction in case 
of breach the Environmental 
Impact Assessment Report 

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์สิริพันธ์  พลรบ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 พ.ต.ท.สมภาพ  สวนวงษ์ 2594002780 ปัญหาคณะกรรมการสอบสวนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัด 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวนริตา  แหละตี 2554000535 การก าหนดค่าสินไหมทดแทนเพ่ือการขาด
ไร้อุปการะในคดีละเมิด 

 ธุรกิจ 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาววันวิสาข์  สัมพันธ์ 25840003707 การก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่ง
จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนี้สินต่อคณะกรรมการ 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 

มหาชน 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์วิกรณ์  รักษ์ปวงชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายจตุรงค์  เสนทอง 2554000519 ปัญหาทางกฎหมายการแบ่งกรรมสิทธิ์
ร่วมในทรัพย์สินของผู้เยาว์และคนไร้
ความสามารถ 

 ธุรกิจ 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา  เมืองถ  า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวดวงพร  วิสุวรรณ 2584004499 มาตรการเบี่ยงคดีเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรม โดยพนักงานสอบสวน 

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

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
อาจารย ์ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวศันสนีย์  เรี่ยวแรงวรกุล 2584005108 มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ
ของผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการละเมิด
โดยเจ้าหน้าที่รัฐและสื่อมวลชน 

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

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 1/2561 
รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายพงศ์กเศม  บุรัสการ 2594001493 ปัญหาการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนใน
คดีอาญา กรณีเด็กหรือเยาวชนเป็น
ผู้กระท าความผิด 

The problem of compensation 
in criminal cases, the offender is 
a child or youth 

กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม 

 
 

 


