1

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

1

นางสาวสุมลมาล โยปัททุม

2

นายอาณัฐ เจริญกิจวัฒนกุล

3

นางสาวปิยธิดา ผาจวง

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

2594001931 สิทธิของประชาชนในการขอปล่อยชั่วคราวใน
คดีอาญา ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม
พ.ศ. 2558

หัวข้อภาษาอังกฤษ

The right of people to seek
temporary release in criminal
cases. Justice Fund act B.E. 2558
(2015)
2594001873 การตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจของ
Check And Balances of The
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในการไต่สวนข้อเท็จจริง National Anti-Corruption
เพื่อดาเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ : ศึกษากรณีมี Commission (NACC) to Inquire into
มติให้ข้อกล่าวหาตกไป
the Fact so as to Take Legal
Proceeding Against State Officials. :
Focusing on The Case in Which The
NACC Resolves to Dismiss The
Allegation.
2594001600 การนามาตรการต่อรองการรับสารภาพมาใช้ใน Plea Bargaining
ประเทศไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติ
ภิรมย์

รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า

อ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล

2
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

4

นายสุพจน์ แก้วเกตุการ

5
6

นางสาวกรชนก เผื่อนทอง
นางสาวกรกฎ นิตย์โชติ

7

นายวันทญานนท์ หอมสูงเนิน

8

นางสาวสิริรัตน์ เรืองเดช

9

นางสาวอารีย์ ว่องประชานุกูล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

2594002194 ปัญหาการดาเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2542
2564003107 การคุ้มครองผู้เสียหายในความผิดเกี่ยวกับเพศ
2584004663 อายุความในคดีอาญา : ศึกษากรณี อายุความ
สะดุดหยุดลงและการไม่มีอายุความ
2594002392 มาตรการในการจัดการสื่อลามกอนาจารเด็กที่มี
อายุต่ากว่า 18 ปี

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

PROBLEMS OF DISCIPLINARY
รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
ACTION TO GOVERNMENT
OFFICIALS UNDER ORGANIC ACT ON
COUNTER CORRUPTION B.E. 2542
รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
The prescription in Criminal
ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

Measures for the management of
child pornography under the age of
18
2594002145 ปัญหาการจาแนกเด็กและเยาวชนเข้าสู่
Problems of Classify Children and
กระบวนการจัดทาแผนแก้ไขบาบัดฟื้นฟูหลังฟ้อง Juvenile into Process of The
คดี และการใช้มาตรการแทนการพิพากษาคดีใน correction, Treatment, and
ศาลเยาวชนและครอบครัว
Rehabilitation after Prosecute and
Special Measures in lieu of Criminal
Judge
2594001923 ปัญหาการใช้วิธีการสืบพยานคดีอาญาในลักษณะ Difficulties of Using Video
การประชุมทางจอภาพ
Conferencing in Examination of
Witnesses in Criminal Law

อ.ดร.วรรณวิภา เมืองถา

อ.ดร.จิตตศุภางค์ ตันติ
ภิรมย์

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

3
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

10

นายสมรัฐ สาราญวงษ์

11

นางสาววริศรา ศิลปชัย

12

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

Problem of the Animal Epidemic
Act B.E. 2558 In Thailand
The Inspection of the account
showing assets and liabilities of the
politician and criminal case
ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการเข้าเป็นโจทก์ร่วมกับ Legal issues : National Antiผู้เสียหายของคณะกรรมการ ป.ป.ช.
Corruption Commission join and
injured party for a plaintiff
ความรับผิดทางอาญาของเจ้าของสัตว์ในการ
The criminal liability of the owner
กระทาอันตรายแก่ร่างกายหรือทรัพย์สินของผู้อื่น of the animal for the offense of
the body or property of anotyer
ปัญหาการนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับ
Problems on using electronic
การปล่อยชั่วคราวจาเลยในชันพิจารณาคดีของ monitoring devices as a condition
ศาล
for bailing under court order
พนักงานอัยการกับการสอบสวนคดีอาญาชัน
The Prosecutor in the Criminal
ตารวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีพนักงานอัยการร่วม Investigation : Learning (Case
สอบสวนและควบคุมการสอบสวน
Study) Specifically About
coinvestigation and Controlling the
Investigation

อาจารย์ที่ปรึกษา

2594001733 ปัญหาพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558
ในประเทศไทย
2594001717 การยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนีสินกับ
คดีอาญา

รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

นายธีรวุฒิ จันทร์สราญแสง

2594001766

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

13

นางสาวปนัดดา ปัญเจริญ

2594001477

14

นางสาวสาวิตรี ศรีมา

2594002293

15

นายธนดล เจริญงามพิศ

2594001550

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

4
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

16

นางดุจเดือน สุทธิวา

17

นางสาวนลินี โหมดศิริ

18

นางสาวดวงเดือน โล่ห์เรือง
ทรัพย์
นางสาวสุพัตรา พิชิตทักษิณ
(คาเอก)

19

20

นายปริเยศ ระยารักษ์

21

นางสาวศิริวรรณ ทองคง

22

นายเศรษฐสิทธิ์ บุญสวัสดิ์

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

2594002319 การบังคับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของผู้เสียหาย
จากจาเลยในคดีอาญา
2594001865 กฎหมายการทาแท้งในกรณีที่หญิงเป็นคน
วิกลจริต
2594001634 การกระทาความผิดของผู้สูงอายุ

Enforcing a criminal defendant to
make compensation to a victim
Abortion Law for madwoman

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

Crime by Elderly

อ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล

2594002210 บทลงโทษผู้กระทาความผิดซา กรณีการทารุณ
กรรมเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.
2550
2594002269 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับเหตุฉกรรจ์และผลฉกรรจ์
ของความผิดฐานทาร้ายร่างกาย
2594001709 ปัญหาการบังคับใช้การกักกันผู้กระทาความผิด
ติดนิสัย ตามประมวลกฎหมายอาญา

Repeated offender penalties Child
Abuse Case According to the Act
on the Protection of Victims of
Domestic Violence in 2007

รศ.ชนินาฏ ลีดส์

2584002105 การไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางอาญาเชิงบังคับโดย
ยุติธรรมชุมชนเปรียบเทียบ

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน

รศ.สุจินตนา ชุมวิสูตร
Issue of Enforcement the detention รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
habitual offender under the
Criminal Code.
Mediation of Mandatory Alternative ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
Criminal Dispute Resolution by
Community Justice Comparative

5
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

23

พันตารวจโท ชูศักดิ์ คาทราย

24

นางสาวพนิดา ศิวาพานิช

25

นางเฉลิมศรี บรรจง

26

นางสาวอัยรินชร์ วังคาแหง

27

นางสาวศรัญวรรณ โชตินิมิตร
คุณ

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

2564002539 การกาหนดเขตอานาจสอบสวนของพนักงาน
สอบสวนที่มีผลกระทบต่อหลักการดาเนิน
คดีอาญา
2594001857 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินการทาง
วินัยแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มีมติชีมูล

หัวข้อภาษาอังกฤษ

Legal problems related to
disciplinary action of government
officers according to The National
Anti-Corruption Commission (NACC)
to point out the disciplinary
offence
2594001642 มาตรการแทนการฟ้องคดีอาญา : ศึกษาระบบ Measures instead of criminal
ชะลอการฟ้อง
prosecution : Deferred Prosecution
2594002277 การนาเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการ
USING ELECTRONICS MONITORING
กักขังแทนค่าปรับในคดียาเสพติด
DEVICES INSTAED OF PUNISHMENT
OF CONFINMENT IN LIEU OF FINE
ON DRUG OFFENSES
2584004911 มาตรการควบคุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับ Control Measure to increase the
ใช้กฎหมายยาเสพติด (เมทแอมเฟตามีน)
enforcement in Narcotic Law
(Methamphetamine)

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์

6
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

28

นายจอมพล สิทธิไพร

29
30

นางสาวศรญา พฤษกลามาศ
นางสาวฝนทิพย์ เหมทานนท์

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

2594002384 อานาจในการถอนฟ้องของคณะกรรมการ ป.ป.ช. The power to withdrawal of
รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
national Anti-corruption
Commission
2594002087 การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน
Provisional release without security รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
2564002687 มาตรการในพิสูจน์หลักฐานทางการเงินและการ The criterion of the investigation of รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
บัญชี
financial and accountion

7
หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
วิชาเอกกฎหมายมหาชน
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ
Legal Problem Regarding The
Penalty and other measure
in lieu of criminal penalty
Legal Authority in Managing
BTS Skytrain Area in Outskirt
of Bangkok)
Constitutional review of
constitutional amendments
by the Constitutional Court
Grouping of Financial
Institutions and Adding
Administrative Sanctions to
Financial Institutions
According to Anti-Money
Laundering Law

1

ร.ต.ท.นิรันดร์ แขวงเพชร

2584003152

ปัญหาเกี่ยวกับโทษอาญาและการใช้มาตรการ
อื่นแทนโทษอาญา

2

นางนิชาภา วงศ์ใหญ่

2594001303

3

นายพิสิฐ์ นิธิสิริวรธรรม

2594000792

4

นายธตรัฐ ไตรณรงค์

2594001030

อานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการบริหาร
จัดการพืนที่แนวรถไฟฟ้านอกเขต
กรุงเทพมหานคร
การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของ
การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยศาล
รัฐธรรมนูญ
การจัดกลุ่มสถาบันการเงิน และการเพิ่ม
มาตรการลงโทษทางปกครองต่อสถาบัน
การเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการฟอกเงิน

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.สิริพันธ์ พลรบ

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

8
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

5

นายศุภฤกษ์ สมสะอาด

2594001097

6

นายสุวิทย์ ปิ่นพรหม

2594000628

ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินไหม
ทดแทนความเสียหายจากเจ้าหน้าที่ผู้กระทา
ละเมิด
ปัญหาเกี่ยวกับคาสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
เกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
พ.ศ. 2539

7

นางสาวสุพัตรา นิลจู

2594001410

8

นายธีรภพ บัวจีน

2594001071

9

นายพลเดช ศรีบุญเรือง

2594000602

หัวข้อภาษาอังกฤษ

Problems related to use of
claims for damages from the
infringing officer
Legal Problems Related
Administrative orders to
Claim Compensation from
the Officer According to the
Rule of the Prime Minister’s
Office on the Criteria and
Practice of Liability for
Wrongful Act of Officer, B.E.
2539
การบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน The public service of local
ท้องถิ่น
government
ปัญหาความรับผิดของนายทะเบียนสหกรณ์ต่อ The Liability Problem of coการออกคาสั่งทางปกครอง
operative registrar to issue
the Administrative order
การใช้อานาจทางปกครองในความรับผิดทาง The use of administrative
ละเมิดของเจ้าหน้าที่
power in the abuse of staff

อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนส
กาววงศ์
ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนส
กาววงศ์
รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

9
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

10

นางสาวนิภาวรรณ อัคพิน

2584003905

11

นายจักรพงษ์ ใจพรมมา

2594001329

12

นางสาวปิยวดี ชูมี

2594000594

13

ว่าที่ร้อยตรี ไพรัช แสงจันทร์

2594000701

14

นายณรงเดช หนูสาย

2594000917

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

ปัญหาความเป็นกลางในการพิจารณาความผิด The Impartiality of The
ทางวินัยโดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.
disciplinary consideration of
the national anti-corruption
commission
ปัญหาเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของ
Issues realted to liability of
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
violation of government
officials
มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและ
Legal measures to control
ป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในองค์กร and prevent policy
ปกครองส่วนท้องถิ่น
corruption in local
administrative organizations
ปัญหาระบบการเลือกตังสมาชิกสภาผู้แทน
Problems on the Election
ราษฎร ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
System in the Constitutional
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
of Thailand B.E. 2560
ปัญหามาตรการการบังคับวินัยทางงบประมาณ The Issue measure
และการคลัง
Enforcement of Budgetary
and Financial disciplinary

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนส
กาววงศ์

ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

10
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย
มาตรการบังคับทางปกครอง : ศึกษากรณีการ
สืบหาหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน

15

ร้อยตารวจโท ชัยญา นาคเลิศ

2594001394

16

นายธรรมศักดิ์ อุไรเรืองเดช

2594000685

17

นายกิตติภูมิ ตันติสุโชติ

2594000636

18

นายพันธ์เทพ เปงเฟย

2584003194

19

นายสิริชัย กกแก้ว

2594001089

20

นายณัฐสิทธิ์ ต่อซอน

2594001337

หัวข้อภาษาอังกฤษ

Administrative Execution :
Study The Case Of Real
Estate Or Assets Ascertained
มาตรทางกฎหมายที่มีผลต่อการดาเนินธุรกิจ Legal measures affecting the
ท่องเที่ยวในยุคไทยแลนด์ 4.0
tourism business in Thailand
4.0
ปัญหาการใช้มาตรการบังคับทางปกครอง
The Problem of Concerning
กรณีการชดใช้หนีเงินของเจ้าหน้าที่ผู้กระทา
Administrative Enforcement
ละเมิด
reparation money debt of
tort-feasor public authority
มาตรการทางกฎหมายในการจัดการภูมิทัศน์ Legal measures for cultural
วัฒนธรรม
landscape management
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติประกอบรัฐ Problems on Legal
ธรรนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
Implementation of Organic
พ.ศ. 2561
Act on State Audit B.E. 2561
อานาจหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
Authority of Local
การส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการ
administration to promote
ยุติธรรม
and support the justice
system

อาจารย์ที่ปรึกษา
อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง

อ.ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล

อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนส
กาววงศ์

11
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

21

นางสาวณัฐชยา จันทร์ทอง

2584003988

ปัญหาการฟ้องคดีปกครองและค่าธรรมเนียม
ศาล ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (6) แห่ง
พระราชบัญญัติจัดตังศาลปกครองและวิธี
พิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

22

นางสาวสุริศา ม่วงเรือง

2594001113

ปัญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและ
หนีสินของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการ
ทรัพย์สินและหนีสินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

Lawsuit issues and
อ.ศรีสมัย ผ่องสว่าง
dictatorship under Section ๙
clause one subsection (๖) of
the Act on Establishment of
Administrative courts and
Administrative court
Procedure, B.C. (๒๕๔๒)
(๑๙๙๙)
PROBLEM ON ASSET AND
รศ.ภาณินี กิจพ่อค้า
LIABILITY EXAMINATION OF
PEOPLE WHO HAVE DUTY TO
PROVIDE ASSET AND
LIABILITY LIST TO THE LIST
TO THE NATIONAL ANTICORRUPTION COMMISSION

12
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

23

นายสิทธิศักดิ์ เงินสม

2594000529

คดีพิพาทเกี่ยวกับหน่วยงานทางปกครองเรียก
คืนเงินสิทธิประโยชน์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
ได้รับไปโดยไม่สิทธิ

24

พันตรี ยรรภพ ตนดี

2594000867

ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับพระราชบัญญัติรับ
ราชการทหาร พ.ศ. 2497 : ศึกษาเฉพาะกรณี
การเรียกและการตรวจเลือกคนเข้ากอง
ประจาการ

25

นายธรีเดช ตาแก้ว

2584003970

หลักความเสมอภาคของประชาชนต่อภาระ
สาธารณะ : ศึกษากรณีสมาคมคนพิการ
ฟ้องร้องให้ระงับและเพิกถอนคาสั่งเรียกเงิน
จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการ ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

Dispute Administrative
รศ.สิริพันธ์ พบรบ
Organization to recover
benefits from government
employee who have been
received without rights.
Law problem in the act of
รศ.ลาวัลย์ หอนพรัตน์
legislation works in the
government service a soldier,
2497 : Buddhist Eras study
especial calling cause and
checking choose a person
reach a stack service
รศ.มาลี สุรเชษฐ

13
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย
สิทธิฟ้องคดีปกครองเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ศึกษากรณีหน่วยงานทางปกครองหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐออกกฎหรือคาสั่งโดยมิชอบ
ด้วยกฎหมาย
อานวจหน้าที่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ : ศึกษากรณี
การใช้อานาจตรวจสอบผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรม

26

นางอรอุมา พิมพ์จารุจินดา

2594000933

27

นางสาวชยุดา เรืองเอียด

2584004002

28

นางสาวอรอุมา ต้อยแก้ว

2594000719

ปัญหากฎหมายในการให้ความคุ้มครองข้อมูล
สุขภาพส่วนบุคคลของผู้เข้ารับการรักษาใน
โรงพยาบาล

29

นายจักกริศน์ มีชานาญ

2594000776

ปัญหาการกาหนดค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้ที่ถูก
หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมี
คาสั่งลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงโดยไม่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.มาลี สุรเชษฐ

Authority Nationnal AntiCorruption Commission :
Case study the power
monition the political
positions violates or fails to
comply ethical standards
Legal problems concerning
the protection of personal
Health Data of Hospitalized
persons

อ.ดร.จิราพร สุทันกิตระ

ศ.ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช

รศ.ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

14
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

30

นายคนึง พัทบุรี

2594001139

31

ว่าที่ร้อยโท มงคล เกษประทุม

2594000503

32

นายวิรัช บังคง

2584000984

33

ดาบตารวจศุภชัย กรรมการ

2594000834

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิธีพิจารณาคดีปกครอง : กรณีศึกษาเฉพาะ
การสั่งรับอุทธรณ์คาพิพากษาโดยอาศัยเหตุ
จาเป็นอื่น
ปัญหาการดาเนินการทางวินัยและการอุทธรณ์ Problems of disciplinary
คาสั่งลงโทษทางวินัยของพนักงานส่วนตาบล proceedings and the appeal
against the disciplinary action
of Thai local government
officials
ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
Problems of the personnel
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษากรณี
management of local
เทศบาลในเขตจังหวัดสุโขทัย
administrative organization :
case study of in sukhothai
province
อาชญากรรมคอมพิวเตอร์
Cyber crimes

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ภาณุมาศ ขัดเงางาม

ศ.(พิเศษ)ดร.กมลชัย รัตนส
กาววงศ์

รศ.สิริพันธ์ พลรบ

รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์

15
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

34

นายนิรันดร พลภักดี

2584002881

พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการเรียกร้องค่าเสียหายจากการยกเลิก
การจัดซือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ตาม
มาตรา 67

35

นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข

2584004036

ปัญหาการอุทธรณ์คาสั่งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติวีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

36

นายพันธวัจน์ ดาวัลย์

2594001378

ปัญหาที่เกิดจากการนาพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือนมาใช้กับการ
ดาเนินการทางวินัยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน (ศึกษา
เฉพาะโทษปลดออกไล่ออก)

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อาจารย์ที่ปรึกษา

Government Procurement
รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
and Supplies Management
Act B.E. 2560 : A case study
of claims for cancellation of
government procurement
under Section 67.
Problems of appealing the
รศ.ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
administrative orders of local
administrative organizations.
Under the Administrative
Procedure Act B.E. 2539
Implementation problem of ศ.ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์
civil service act in discipline
to sub district headman and
village headman (only
dismiss case)

16

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

1

นางสาวขัตติยาภรณ์ แสงคา

2584000166

2

นายกิตติโชติ โชติวิบูลธนวงศ์

2584000265

3

นางสาวจุฑามาศ ธรรมขันติพงศ์

2584000331

4

นางสาวดลพร ไขแสง

2554000113

5

นายธวัชชัย รัตนะวัน

2564000137

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุม
Legal Measures to Control
แรงงานต่างด้าวชั่วคราว ตาม พ.ร.บ. การ Temporary Foreign Work In
ทางานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
The Working of Aliens Act. B.E.
2008
มาตรการป้องกันเจ้าของร่วมที่ค้างชาระ CO - OWNER JOINT
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง
PROTECTION MEASURES
ความรับผิดเพื่อละเมิดในความเสียหายอัน Tourtious Liability for Damage
เกิดจากสุนัข
Caused by Dog
ปัญหากฎหมายของสถาบันการเงิน ศึกษา Legal Issues of Financial
กรณี ธุรกิจบัตรเครดิต
Institutions : A Case Study of
Credit Card Business
สิทธิครอบครองที่ดินที่มีหนังสือรับรองการ Land tenure with a certificate.
ทาประโยชน์กับการซือขาย
Right possession of land
benefit have acertificate and
to buy and sell

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ชนินาฏ ลีดส์

รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน
อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนา
กุล
อ.ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนา
กุล
รศ.วิมาน กฤตพลวิมาน

17
ลาดับที่
6

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุชัญญา พวงมาลัย

รหัสนักศึกษา
2584000091

หัวข้อภาษาไทย
สิทธิในการหักค่าจ้างลูกจ้างของนายจ้าง

หัวข้อภาษาอังกฤษ
Employer’s right in salary
deduction

อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ชนินาฏ ลีดส์

18

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์มาลี สุรเชษฐ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย
ปัญหาการแต่งตังผู้บังคับหลักประกันและ
การจากัดประเภทรัพย์สินที่นามาเป็น
หลักประกันตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558

1

นางสาวพัชรินทร์ ปิดตังถาเน

2584000174

2

นายวุฒิพงษ์ เฉยฉิว

2584003699

3

นางสาวกันณ์กมล จาใจ

2584003756

4

นายธานี วงศ์นาค

2594002715

5

นางสาวจตุพร ปิ่นแก้ว

25740011034

หัวข้อภาษาอังกฤษ

The Problem of the
appointment of the collateral
and the limitation of the type
of property as collateral. Legal
Business Law, 2558
ปัญหาทางกฎหมายในการกาจัดสิ่งปฏิกูล Legal problems of sewage
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
disposal of local governments
การนามาตรการทางกฎหมายมาใช้
Applying legal measures to
เกี่ยวกับการควบคุมนาเสียจาก
control wastewater from the
แหล่งกาเนิด ศึกษากรณีนาเสียชุมชน
source : Case Wastewater
community
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
Problem of natural resource law
ทรัพยากรธรรมชาติ : ศึกษากรณี
enforcement : Case study
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า wildlife reservation and
พ.ศ.2535
protection Act B.E 2535
มาตรการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
กับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดเชียงใหม่

วิชาเอก
ธุรกิจ

มหาชน
มหาชน

มหาชน

มหาชน

19
ลาดับที่
6

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

นายเชษฐา สายสุนทร

2574000663

หัวข้อภาษาไทย
ปัญหาการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐานด้าน
สิ่งแวดล้อมตามรัฐธรรมนูญ

หัวข้อภาษาอังกฤษ
Legal Problems on The
มหาชน
Protection of Environmentally Related Fundamental Rights
under the Constitution

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560

วิชาเอก

20

อาจารย์ศรีสมัย ผ่องสว่าง
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

1

นายณัฐชนนท์ โสสิงห์

2584003731

2

นางสาวสุนิสา บาเพ็ญพันธ์

2584002022

3

นางสาววรรศา แสงธง

2574000655

มาตรการทางกฎหมายในการบังคับใช้
มาตรการบังคับทางปกครอง ภายใต้
พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539
ศึกษาวิเคราะห์หลักกฎหมายเกี่ยวกับการ
ตังครรภ์แทนตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
เด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการ
เจริญพันธ์ทางการแพทย์ พ.ศ.2558
ปัญหาการจัดทาแถลงการณ์ในคดี
ปกครอง

4

นางสาวศิริกุล บูรณ์ทอง

2574001661

5

นายวศกร บัวงาม

2574000630

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

Legal Measures’ Coercition
Administrative of The
Administrative Procedure Act.
B.E. 2539 (1996)
Analyze legal principles about
pregnancy According to the
child protection Act of 2015

มหาชน

Problems on a statement
making process in the
administrative Case

มหาชน

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

ศาลปกครองกับการพิจารณายกข้อ
มหาชน
กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ขึนวินิจฉัย
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการดาเนินคดี Legal Problems of litigation
มหาชน
พิพาทกรณีการกระทาละเมิดของ
regarding the wrongful act of a
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ :
state official in the performance

21
ลาดับที่

6

ชื่อ-นามสกุล

นายรุ่งโรจน์ คาตา

รหัสนักศึกษา

2584004119

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

ศึกษาเปรียบเทียบกับการดาเนินคดีในศาล of duty: Comparative study with
ปกครองและศาลยุติธรรม
litigation in the Administrative
courts and the courts of justice.
ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วย
มหาชน
กฎหมายของคาวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา
119 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวนีย์ อัศวโรจน์

วิชาเอก

22

ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวมีนารินทร์ ทิพย์โพธิ์

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

2584004127

ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.
2539 กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ :
ศึกษากรณีคณะกรรมการเลือกตัง

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

อาจารย์ที่ปรึกษา
มหาชน

23

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์สุจินตนา ชุมวิสูตร
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

การตรวจสอบและชีมูลความผิดทุจริตเงิน
แผ่นดินของสานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน
สิทธิผู้ต้องหาในกระบวนการยุติธรรมทาง
อาญาชันสอบสวน
สิทธิการมีส่วนร่วมในคดีวิสามัญฆาตกรรม
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
อาญา มาตรา 150

Monitoring and reporting of
Money fraud. Of the State
Auditor Office
The right of accused inquiry
stage in criminal justice process
THE RIGHT OF PARTCIPATION OF
DECEDENT’S RELATIVE OF LEGAL
MURDER IN CRIMINAL
PROCEDURE CODE SECTION 150

1

นายพงศ์นิธิศ บุญแสนกุลธวัช

2554003356

2

พันตารวจโท วีระ เทพกล่า

2564003123

3

นายเชิดชาย ชัยทอง

2554003000

อาจารย์ที่ปรึกษา
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

24

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
อาจารย์ ดร.จิราพร สุทันกิตระ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

1

นายวัชระ ใจงาม

2564002232

2

นายภูวนน ประทุม

2584005272

3

นายธวัช จิตณรงค์

2544001387

4

นางสาวกฤติยา ประถมปัทมะ

2574000739

5

นายสมพร เดชกมล

2584004085

หัวข้อภาษาไทย
ปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างและอานาจ
หน้าที่ของคณะกรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับคาสั่งทาง
ปกครองทั่วไป
ปัญหาในการใช้มาตรการบังคับทาง
ปกครองของเทศบาล

หัวข้อภาษาอังกฤษ

Legal issues related to the
administrative order;
Problems In Administrative
Enforcement Measures of
Municipality
มาตรการทางกฎหมายเพื่อส่งเสริมการมีส่วน Legal measures to promote the
ร่วมตรวจสอบการดาเนินงานขององค์การ
participation monitor the
บริหารส่วนตาบล
implementation of the tambon
administration oraganization
ปัญหาการสอบสวนและการลงโทษทาง
The problems of Investigation
วินัยข้าราชการพลเรือนสามัญ
And disciplinary action of Civil
servants

วิชาเอก
มหาชน

มหาชน
มหาชน

มหาชน

มหาชน

25

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์ หอนพรัตน์
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย
ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับสินค้าที่ไม่
ปลอดภัย กรณีศึกษาเรื่องอาหารที่มี
สารปนเปื้อน
ปัญหาทางกฎหมายในการลงโทษทาง
อาญาเกี่ยวกับการกระทาความผิดของ
เด็กและเยาวชน

1

นายภาณุพงศ์ ม่วงปิ่น

2554000105

2

นางสาวพัชรีวดี วงศ์ชู

2584004986

3

นายชาญชัย เชาวนางกูร

2584004978

4

นางสาววลัยรักษ์ บุญมา

2594001501

5

ร.ต.อ.อภิวัฒน์ เรืองชูเกียรติ

2594002012

หัวข้อภาษาอังกฤษ

LEGAL PROBLEM TO CRIMINAL
PUNISHMENT ON THE
COMMISSON OF OFFENCE OF
CHILD AND JUVENILE
รับฟังพยานหลักฐานในคดีอาญา มุ่ง
Listening to evidence in criminal
ศึกษา วิ.อาญา มาตรา 226/1
cases
ปัญหาความไม่ชัดเจนแน่นอนของ
The uncertainty of the Criminal
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 Code, Section 157
ปัญาระยะเวลาการควบคุมตัวผู้ต้องหา The problem of the detainee’s
ที่เป็นเยาวชนของพนักงานสอบสวน
period as a juvenile of the
inquiry officer

วิชาเอก
ธุรกิจ

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

26
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

6

นางสาวพิมญาณุฒม์ ปุณณพุฒิโมกข์

2564003032

7

ร.ท.พัฒนายุทธ บริหาร

2594001055

8

นายกฤษฎาวุฒิ อู่นาท

9

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน Legal Measures for Controlling
ควบคุมและแก้ไขปัญหามลพิษจาก
Protection and Solving Haze
หมอกควัน
Pollution Problem
การอุทธรณ์คาสั่งทางปกครองเกี่ยวกับ
การดาเนินการทางวินัยทหารด

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

2584004838

การตีความบทนิยามของพระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

นางสาวภัทรพร วงศ์เรืองโรจน์

2574000713

มหาชน

10

นายกิตติ เชาวโนทัย

25840002170

11

สิบเอกกรีฑาพล จิตรวงค์นันท์

2564002729

ปัญหาการนับระยะเวลาฟ้องคดีเกี่ยว
กีบคาสั่งทางปกครอง
สิทธิการต่อสู้คดีของจาเลย ศึกษา
เฉพาะ กรณีห้ามอ้างอายุของเด็ก
เพื่อให้พ้นความรับผิดอาญา
สิทธิของผู้เสียหายซึ่งไม่อยู่ในอานาจ
ศาลทหาร ตามกฎหมายว่าด้วย
พระราชบัญญัติธรรมนูญศาลทหาร

มหาชน

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
The right of injured person not อาญาและกระบวนการ
fall under of the jurisdiction of ยุติธรรม
military court uncontained in the
military court

27

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
อาจารย์ ดร.วรรณวิภา เมืองถา
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย
การดักฟังการกระทาความผิดตาม
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การค้ามนุษย์ พ.ศ. 2551
การยื่นคาขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหาย
ในคดีอาญา ตามพระราชบัญญัติ
ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทน
และค่าใช้จ่ายแก่จาเลยในคดีอาญา พ.ศ.
2544

1

นายชัชพล ชันประดับ

2594002228

2

ว่าที่ร้อยตรีหญิง อรพินธ์ ม่วงเจริญ

2564002810

3

นางสาววราภรณ์ เกษคา

2584002766

ความรับผิดทางอาญาของนิติบุคคล
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด
เกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2542

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

Wiretapping under The AntiHuman Trafficking Act 2008

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

Filing an application for
compensation for victims in
criminal cases by alleged
offenders and the accused in
accordance with damages for
the injured person and
compensation and expense for
the accused in the criminal
case act, B.E. 2554 (2001)
Criminal liability of juristic
person According to the Act on
Offenses About State agency
bidding 2542

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

28
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

4

นางสาวธิดารัตน์ ช่วยมิตร

2584001560

5

นายสว่าง ไชยสงค์

2584001446

6

นายณฐ แก่นวงศ์ษา

2564002844

7

นางวิศัลยา มุสิกรัตน์

2594001667

หัวข้อภาษาไทย
ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติ
ป้องกันการทารุณกรรมและจัดสวัสดิ
ภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 : ศึกษากรณี
ข้อยกเว้นการทารุณกรรมสัตว์ ตาม
มาตรา 21

หัวข้อภาษาอังกฤษ

Problems Related to the
Enforcement of the cruelty
prevention and animal walfare
Act. B.E. 2557 : Case Study
Exception animal cruelty under
Section 21
การศึกษามาตรการป้องกันความรุนแรง A study of family violence
ในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติ
prevention measures. The Act
คุ้มครองผู้ถูกกระทาด้วยความรุนแรงใน on the Protection of Victims of
ครอบครัว พ.ศ. 2550
Domestic Violence, 2007
มาตรการทางกฎหมายในการ
Legal Measures to Suppress
ปราบปรามการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของ Corruption of Government
รัฐ
Officials
มาตรการในการคุ้มครองพยานตาม
Measure the protection of
พระราชบัญญัติคุ้มครองพยานใน
witness protection act B.E.
คดีอาญา พ.ศ. 2546 : ศึกษากรณี
2546 : A case of human
การค้ามนุษย์
trafficking

วิชาเอก
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

29
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

8

นางสาวดวงพร วิสุวรรณ

2584004499

9

นางสาวสุปนันท์ อินทจักร์

2554000352

10

นางสาวนฬวรรณ ศักดิษฐานนท์

2554002614

11

นายธีรยุทธ สุทธิวารี

2594001675

หัวข้อภาษาไทย
มาตรการเบี่ยงคดีเด็กและเยาวชนที่
กระทาความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมโดยพนักงานสอบสวน

หัวข้อภาษาอังกฤษ

The Diversion of Young
Offenders from The Criminal
Justice System At the
Investigation Level
การจัดการทรัพย์สินในระหว่างที่ถูกยึด Property management during
ไว้ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบตาม พ.ร.บ.
the temporary seizure for
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทา
inspection under the Act on
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 : Measures for the Suppression
กรณีการจานายานพาหนะ
of Offenders in an Offence
Relating to Narcotics B.E. 2534 :
A Case study of Pledge the
vehicle
มาตรการควบคุมการขุดดินและถมดิน Measures to control the
ในที่ดินส่วนบุคคล
excavation of soil and soil
มาตรการพิเศษในการแก้ไขปัญหาการ Special Measures to Address
กระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
Child and Youth Offenses

วิชาเอก
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

ธุรกิจ

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

30
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

12

นางสาวภัทราณี จิตคา

2584001834

13

นายคาไพร เหลาแสน

2594001824

14

นายภูกมล พิทักษ์ชลเดช

2594001972

15

นางสาวรัชฎาภรณ์ แก่นสิริสาระกุล

2584004853

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

ปัญหาการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน The problem of compensation
ในคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาที่เด็ก for civil cases in connection
และเยาวชนเป็นผู้กระทาผิด
with an offence involving
juvenile offenders
มาตรการพิเศษแทนการดาเนินคดีอาญา Special measures instead of
ก่อนฟ้อง
prosecution before sue
การนามาตรการต่อรองการรับสารภาพ
มาใช้ในกระบวนการยุติธรรมไทย
มาตรการปล่อยชั่วคราวเพื่อคุ้มครอง
Measure of Pre-Release to
สิทธิผู้ถูกควบคุมตัวของศาลจังหวัด
Protect the Right of Detanee
มหาสารคาม ตามหลัเกณฑ์รัฐธรรมนูญ by the Mahsarakham Provincial
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
Court according to the
2560 (ศึกษาวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหา Constitution of the Kingdom of
เฉพาะคดีอาญาที่ได้ยื่นฟ้องต่อศาล
Thailand Be. 2560 (Analysis of
จังหวัดมหาสาคาม ในปี 2560)
specific problems criminal case
filed with the Mahsarakham
Provincial court In the year
2560)

วิชาเอก
กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม

กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม
กฎหมายอาญาและ
กระบวนการยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

31
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

16

นายสนธยา วีระไทย

2584002154

มาตรการส้าหรับผู้กระท้าผิดซ้้าภายหลัง
ได้รับการปล่อยตัว

Regal measure for recidivists
after release

17

นายนิทัศน์ กลิน่ ประชุม

2594002764

กระบวนพิจารณาและการใช้ดุลพินิจคดีขอ
คืนของกลาง

The Case of Confiscation

วิชาเอก
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

32

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์วิมาน กฤตพลวิมาน
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย
ปัญหาความชอบด้วยกฎหมายของการ
ออกกฎในการจัดที่ดินตามพระราชบัญญัติ
การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2518
ปัญหาการใช้อานาจสอบสวนคดีป่าไม้ของ
นายอาเภอ
การรองรับระบบบริการร่วมขนส่ง

1

นายอนุวัช วิชัย

2584004051

2

นายนิวัฒน์ โอบอ้อม

2584002493

3

นายกาพล ศรีภู

2544001007

หัวข้อภาษาอังกฤษ
The legality of the rule in the
land of the Agricultural Land
Reform Act. 2518

Car Ridesharing Support

วิชาเอก
มหาชน

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
ธุรกิจ

33

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์สิริพันธ์ พลรบ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

1

นางสาวธิดารัตน์ อภิบาลศรี

2594002236

2

นายมานะ หอมชื่น

2594001576

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

บทบาทของศาลยุติธรรมโดยศูนย์คุ้มครอง The role of courts by The center อาญาและกระบวนการ
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา
of right and liberties protection ยุติธรรม
in criminal cases
ปัญหาในการบังคับคดีตามคาพิพากษา
Problem in the enforcement of มหาชน
หรือคาสั่งของศาลปกครองของเจ้า
the judgment or order of the
พนักงานบังคับคดีปกครอง ศึกษากรณี
Administrative Court of the
หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมิได้ Enforcement Officer. A case of a
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข government agency or a public
ในการไม่ปฏิบัติตามคาบังคับของศาล
official fails to comply with the
ปกครองให้ถูกต้องครบถ้วน หรือปฏิบัติ
rules, procedures and conditions
ล่าช้าเกินสมควร
for failure to comply with the
provisions of the Administrative
Court, to be correct, complete
or delayed in any way

34

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ ปิติยาศักดิ์
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

อานาจศาลกับการพิจารณาพิพากษาคดี
เกี่ยวกับการเลือกตัง
ปัญหาทางกฎหมายในกระบวนพิจารณา
คดีเกี่ยวกับสิทธิในที่ดิน

Power of the Courts and
Adjudication by Election lawsuit
Legal issues in the judicial
process on land right

1

นายชัยวัช นอกุล

2564001085

2

นายธนกฤต สินธพ

2594001386

วิชาเอก
มหาชน
มหาชน
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์วิกรณ์ รักษ์ปวงชน
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

1

นายสมารักษ์ จันทร์เจริญสุข

2574000176

ผลในทางกฎหมายภายหลังจดทะเบียน
จัดตังนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

2

นายกมนทัต ราชบรรเทา

2554004321

3

นางสาวชัญญา เชาวนทรงธรรม

2584004945

หลักเกณฑ์การได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ในห้อง
ชุดของคนต่างด้าวหรือนิติบุคคลที่ถือว่า
เป็นคนต่างด้าวเพื่อการอยู่อาศัยใน
ประเทศไทยเปรียบเทียบกับประเทศใน
กลุ่มอาเซียน
เงื่อนไขในคาพิพากษาของศาลให้ต้องรับ
โทษขันต่าก่อนที่จะได้รับพิจารณาพักการ
ลงโทษสาหรับความผิดบางประเภท

4

นายจตุรงค์ เสนทอง

2554000519

ปัญหาทางกฎหมายการแบ่งกรรมสิทธิ์ร่วม
ในทรัพย์สินของผู้เยาว์และคนไร้
ความสามารถ

หัวข้อภาษาอังกฤษ
Legal Consequences after the
Registration of the Establishment
Development Estate Juristic
Entity
Criteria on acquisition of
Condominiums by alien for
residence in Thailand in
comparison with the countries
under ASEAN
Condition (s) in judgment to
ensure minimum sentencing
prior to being eligible for a
parole consideration for certain
offenders

วิชาเอก
ธุรกิจ

ธุรกิจ

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

ธุรกิจ
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์ชนินาฏ ลีดส์
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นางสาวสุภาวดี มีเย็น

รหัสนักศึกษา
2554000097

หัวข้อภาษาไทย
ปัญหาการคุ้มครองแรงงาน ศึกษากรณี
ลูกจ้างเหมาบริการในหน่วยงานภาครัฐ

หัวข้อภาษาอังกฤษ
Labor protection issues in case of
government service contract

วิชาเอก
ธุรกิจ
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สุวรรณพานิช
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

1

นางนิตรา เพิ่มทรัพย์ ลิมกาญจนาพันธุ์

2584000810

อานาจหน้าที่ในการดาเนินคดีอาญาของ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ กรณีที่เกิดจากความตายใน
ระหว่างที่อยู่ในความควบคุมของเจ้า
พนักงานซึ่งอ้างว่าปฏิบัติราชการตามหน้าที่

The authority and duty of the
National Anti-Corruption
Commission Case arising from
death during the control of the
official, which claims to perform
duties

มหาชน

2

นายพิชิต หอมจันทร์เดิม

2564001440

มาตรการตรวจสอบทรัพย์สินและหนีสิน
โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช.

มหาชน

3

จ่าเอก สมใจ ชุ่มพะลัย

2564001010

ปัญหาการดาเนินการทางวินัยของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะ
กรณีการพิจารณาอุทธรณ์ขององค์การ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด

Measures to Verity the Assets
and Liabilities under Jurisdiction
of the National Anti-Corruption
Commission
The Problems of the discipline
of local officials : Case study
Considering the appeal of the
provincial party organization

มหาชน

38
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

4

นางสาวเนาวรัตน์ เรืองมี

2594001451

5

นางสาวกชกร เพชรสมุทร

2574001448

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

มาตรการการลงโทษทางอาญาแก่เยาวชน Criminal punishment measures
ที่กระทาความผิดซา
of recidivism among juvenile
affenders
ความรับผิดทางอาญากรณีละเมิดต่อ
Criminal liability for the violation
ข้อมูลส่วนบุคคลเปรียบเทียบกฎหมาย
of personal data compare the
ประเทศสิงคโปร์
personal data protection Act of
singapore

วิชาเอก
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
อาจารย์ ดร.จิตตศุภางค์ ตันติภิรมย์
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

1

นางสาวมะลิวัลย์ วาสนาพูนทรัพย์

2584004424

ปัญหาการนามาตรการพิเศษแทนการ
ดาเนินคดีอาญาสาหรับเด็กและเยาวชน ตาม
มาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัตศิ าลเยาวชน
และครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชน
และครอบครัว (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559

Issues of Implementing Special
อาญาและกระบวนการ
Measures as Alternative to Criminal ยุติธรรม
Prosecutions In Children and
Juvenile Cases under Section 86
with the Juvenile and Family Court
and Procedure for Juvenile and
Family Case Act (No.5) B.E. 2559

2

นายมนต์ชัย หงศุภรักษ์

2584001941

เหตุจ้าเป็นในการพกพาอาวุธปืนของ
ประชาชนตามกฎหมาย

3

นายพิสิษฐ์ ตั้งประจักษ์ภักดี

2564003040

ปัญหาการมีใช้อาวุธปืนในประเทศไทย

Necessary cause To carry firearm อาญาและกระบวนการ
by law of the public
ยุติธรรม
The problem with using firearms อาญาและกระบวนการ
in Thailand
ยุติธรรม

** อ.กิ๊บ ไม่ถนัด เข้าที่ประชุมเพื่อหาที่ปรึกษาใหม่

40

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ ขัดเงางาม
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

1

นายศตวพงชณ์ ผาดงยาง

2584002741

2

นายประสานศักดิ์ สาราญใจ

2584003889

หน้าที่และอานาจของพนักงานไต่สวน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองผู้ให้
เบาะแสแก่การตรวจสอบขอสานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

3

นายรติ ไตรยราช

2584004465

ความรับผิดของผูน้ ารถมาแข่งขันบนทาง
สาธารณะ

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

Authority to investigate the facts of อาญาและกระบวนการ
criminal corruption probe.
ยุติธรรม
According to the Act on the
Prevention of Corruption Act.

Legal Measures to Protect
มหาชน
Whistleblowers in Auditing Process
of the Office of the Auditor
General
The liability of the car leader to
อาญาและกระบวนการ
compete on the public
ยุติธรรม

41

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
รองศาสตราจารย์จิตรา เพียรลาเลิศ
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

ผลกระทบของประชาชนต่อ
พระราชบัญญัติป้องกันทารุณกรรมและ
การจัดสวัสดิภาพสัตว์
ห้ามเรียกดอกเบียเกินอัตราที่กฎหมาย
กาหนด
การลงโทษทีเ่ หมาะสม มาตรา 119
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2542

The impact of the Act to
prevent cruelty and animal
welfare
DO NOT CALL INTEREST BEYOND
THE LEGAL LIMIT
The punishment is in
accordance with Section 119 of
the Organic Act. On the
prevention and suppression of
corruption, 2542.
Problem of Not Preventing The
Mayor to Serve For Two
Consecutive Terms

1

พันจ่าเอก ไพโรจน์ พลนงค์

2584004341

2

นายวัชระ สระแก้ว

2584003558

3

นายอนุชา มานะวงศ์

2584001586

4

นายสมหมาย คงตาล

2584003764

ปัญหาการไม่กาหนดห้ามนายกเทศมนตรี
ดารงตาแหน่งในวาระติดต่อกันไว้

5

พันตารวจโท ชาญชัย สงศิริ

2584004317

การตรวจสอบการจับของผู้ถูกจับที่มิใช่
เด็กหรือเยาวชน

วิชาเอก
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
ธุรกิจ
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

มหาชน

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

42
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

6

นางสาวจิตราตรา ขันเงิน

2584003442

7

นางสาวพัชรินทร์ จะโนรัตน์

2554002747

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

วิชาเอก

ปัญหาเกี่ยวกับการโฆษณาราคาเพื่อเสนอ Legal problems concerning
ธุรกิจ
ขายสินค้า
advertising prices for the
purchase of googs
ปัญหาการบังคับโทษปรับตามวิธีพิจารณา Administration of justice for
อาญาและกระบวนการ
คดียาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2550
restorative in criminal case using ยุติธรรม
in the court of justice
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รองศาสตราจารย์ภาณินี กิจพ่อค้า
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

1

นายคมกริช ทรงแก้ว

2554001368

ปัญหาการจากัดสิทธิและเสรีภาพตาม
พระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์
พ.ศ. 2551

2

นายอติชาต สารรัตน์

2584002683

เหตุบรรเทาโทษ : ศึกษาในกลุ่มอาการ
ของผู้หญิงที่ถูกทารุณกรรม

3

นายวสันต์ ประเทือง

2554003513

ปัญหาการตรวจสอบคาสั่งไม่ฟ้องของ
พนักงานอัยการในคดีอาญา

4

นางสาวพิมพ์ขวัญ เหมืองศรี

2594001485

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
คุ้มครองผู้สูงอายุจากอาชญากรรมทาง
การเงิน

หัวข้อภาษาอังกฤษ
PROBLEM OF LIMITTATION OOF
RIGHTS AND THE LIBERTIES ON
THE FILM AND VIDEO ACT, B.E.
2551
Cause of reduce punishment : A
Case in Battered Woman
Syndrome
The problem of investigating
orders not filed by the
prosecutor in criminal cases
Legal measures concerning the
protection of the elderly from
financial crime

วิชาเอก
มหาชน

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
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ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

5

นางสาวจริยาภรณ์ ม่วงศรี

2594001188

6

นายเกษียร ธารงวราภรณ์

2584003434

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

การคุ้มครองสิทธิของจาเลยในคดีอาญา Protection of the rights of
มหาชน
กรณีศาลชันต้นยกฟ้องโจทก์และมีคาสั่งให้ defendants in criminal cases the
ขังในระหว่างอุทธรณ์
case the appeals court and a
prison during the appeal
การเยียวยาความเสียหายแก่ผู้ประกอบ
The remedies for damage to
ธุรกิจ
วิชาชีพทางการศึกษา : ศึกษากรณีคา
professional education : case
วินิจแยพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ suspension order for illegal
ทางการศึกษาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
educational license

วิชาเอก
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อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์ อรุณรัตนากุล
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

1

นางสาวศันสนีย์ เรี่ยวแรงวรกุล

2584005108

2

นางสาวผกามาศ โถสัมฤทธิ์

2564003180

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิ Legal Measures in protection of
ของผู้ต้องหาในคดีอาญาจากการละเมิด the Rights of alleged offender in
โดยเจ้าหน้าที่รัฐและสื่อมวลชน
the criminal case for abuse by
state officials and mass media
มาตรการกาหนดโทษเกี่ยวกับการใช้สิทธิ Criminal liability in the corrupt
โดยไม่สุจริตในการฟ้องคดีเพื่อประโยชน์ to prosecute for public interest
สาธารณะ

วิชาเอก
อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม
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อาจารย์ ดร.ธีรเดช มโนลีหกุล
ลาดับที่

ชื่อ-นามสกุล

รหัสนักศึกษา

1

นางสาววันวิสาข์ สัมพันธ์

25840003707

2

นายสุบัณฑิต หลวงศรี

2584004010

หัวข้อภาษาไทย
การกาหนดตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
จะต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สิน
และหนีสินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.

หัวข้อภาษาอังกฤษ

Determination of positions and มหาชน
classes or levels of State officials
obliged to submit an account
showing particulars of assets and
liabilities to the National AntiCorruption Commission
วิเคราะห์การบังคับใช้รัฐธรรมนูญแห่ง
ENFORCEMENT IN
มหาชน
ราชอาณาจักรไทย (2560) : ศึกษากรณี CONSTITUTION OF THE
ปัญหาการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่าย KINGDOM OF THAILAND : A CASE
บริหาร
STUDY OF ADMINISTRATIVE
GOVERNANCE PROBLEMS OF THE
EXECUTIVE

วิชาเอก
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุช
ลาดับที่
1

ชื่อ-นามสกุล
นายจักราวุธ กี่สุ้น

รหัสนักศึกษา
2594001014

หัวข้อภาษาไทย

หัวข้อภาษาอังกฤษ

ภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาระหว่างคน Personal income tax between
โสดกับสมรส
singles and married

วิชาเอก
มหาชน
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ศ.(พิเศษ)ดร. กมลชัย รัตนสกาววงศ์
ลาดับที่

ชื่อ – นามสกุล

รหัสนักศึกษา

หัวข้อภาษาไทย

1

นายท้านอง บุญเจริญ

2584000703

ปัญหาการด้าเนินการทางวินัยข้าราชการ
ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 : ศึกษากรณีการ
ด้าเนินการทางวินัยตามมาตรา 100

2

นางสาวปรียานุช โอทอง

2574000838

ปัญหากฎหมายการทบทวนค้าสั่งทาง
ปกครอง

หัวข้อภาษาอังกฤษ
มหาชน
The problem on the
enforcement of the Civil servant
disciplinary Code Act B.E.2551
:case study on the disciplinary
measure in accordance with
article 100
Legal problems review the
มหาชน
administrative order

วิชาเอก

