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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
วิชาเอกกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 ร.ต.อ.สุชิน  เมืองช้าง 2594002244 มาตรการในการด าเนินการทางวินัยเมื่อถูก
กล่าวหา/ร้องเรียนในการปฏิบัติหน้าที่ของ
ข้าราชการต ารวจ ส านักงานพิสูจน์
หลักฐานต ารวจ 

Measures to disciplinary 
proceedings when the 
accused/complaints on the 
performance of the police Office 
of police forensic science 

อ.ดร.สุพัตรา แผนวิชิต 

2 นางสาวดวงพร  วิสุวรรณ 2584004499 มาตรการเบี่ยงคดีเด็กและเยาวชนที่
กระท าความผิดออกจากกระบวนการ
ยุติธรรมโดยพนักงานสอบสวน 

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

อ.ดร.ปวินี  ไพรทอง 

3 นางสาวสมจิตร  ประคุต 2584004903 กระบวนการด าเนินคดีอาญากับผู้ไม่มี
สถานะทางทะเบียนและชนกลุ่มน้อย : 
ศึกษากรณีการกระท าความผิดที่ไม่ใช่
ความผิดโดยประมาทหรืรอความผิด 
ลหุโทษ 

Criminal proceedings with 
minorities : In case of an offense 
that is not negligent or minor 
offense 

อ.ดร.ปวินี  ไพรทอง 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
วิชาเอกกฎหมายมหาชน 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นายพนม  พรมสุข 2584003749 มาตรฐานทางกฎหมายที่เก่ียวกับตัวแทน
นายหนา้อสังหาริมทรัพย ์

Legal measure of real estate 
broker 

อ.ดร.ศาสดา วิริยานุพงศ์ 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
วิชาเอกกฎหมายธุรกิจ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ อาจารย์ท่ีปรึกษา 

1 นางสาวปูริดา  ระวัง 2594000354 มาตรการควบคุมการส่งเสริมการขายยาใน
ประเทศไทย 

Legal Measures to Control 
Medicinal Drug Promotion in 
Thailand 

อ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ 

2 นายสกล  จักรวาลธนารักษ์ 2584000083 เขตเศรษฐกิจพิเศษ EEC อนาคตเศรษฐกิจ
ไทย 

Special economic Zone EEC : 
Future of Thail-economic 

อ.ดร.สาธิตา วิมลคุณารักษ์ 
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หัวข้อมีอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว เป็นนักศึกษาเดิมที่มีอาจารย์ที่ปรึกษาอยู่แล้ว 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์มาลี  สุรเชษฐ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก/เบอร์โทร 

1 นายชูจิตร  ไตรวรรณ์ 2584004150 ปัญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับความร่วมมือ
กันในการจัดการขยะมูลฝอยระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

THE LEGAL PROBLEMS WITH 
WASTE MANAGEMENT 
COOPERATION BETWEEN LOCAL 
GOVERNMENTS 

มหาชน 
0910471198 

2 นายธีรเดช  ตาแก้ว 2584003970 ปัญหาในการส่งเสริมความเสมอภาคแก่
สิทธิคนพิการ : ศึกษากรณีหน่วยงานทาง
ปกครองใช้อ านาจเรียกเงินจากกองทุน
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
เข้าเป็นรายได้แผ่นดิน 

Problems in promoting equality 
for people with disabilities : 
Case study of administrative 
agencies Use the power to call 
money from the Fund to 
promote and improve the 
quality of life of people with 
disabilities into income 

มหาชน 
 085-895-6102 
 

3 นางสาวธนชน  เชี่ยวสกล 2594002509 การประกันภัยความรับผิดของสถาน
บริบาลส าหรับผู้สูงอาย 

Liability Insurance for Nursing 
Home for the Elderly 

ธุรกิจ 

0844393532 
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ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก/เบอร์โทร 

4 นายธานี  วงศ์นาค 2594002715 มาตรการทางกฎหมายสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่าในประเทศไทย 

Law enforcement on wildlife 
preservation and protection in 
Thailand 

มหาชน 
081931-1762 
 

5 นางสาวจตุพร  ปิ่นแก้ว 2574001034 มาตรการควบคุมมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม
กับกฎหมายผังเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 

 มหาชน 

0949145355 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
อาจารย์ศรีสมัย  ผ่องสว่าง 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก/เบอร์โทร 

1 นางสาวศิริกุล  บูรณ์ทอง 2574001661 ศาลปกครองกับการพิจารณายกข้อ
กฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อย
ขึ้นวินิจฉัย 

 มหาชน 
 0811794445 
 

2 นายรุ่งโรจน์  ค าตา 2584004119 ปัญหาการตรวจสอบความชอบด้วย
กฎหมายของค าวินิจฉัยอุทธรณ์ ตาม
มาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 

 มหาชน 
 053107999, 0875765705 
 

3 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 
of duty : A Comparative study 
with 

มหาชน 
 0830981454 
 

4 นางสาววรรศา  แสงธง 2574000655 ปัญหาการจัดท าค าแถลงการณ์ในคดี
ปกครอง 

Problems on a Statement 
Making Process in the 
Administrative Case 

มหาชน 
 0828893174 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
ศาสตราจารย์ ดร.เสาวณีย์  อัศวโรจน์  

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวมีนารินทร์  ทิพย์โพธิ์ 2584041247 ปัญหาการบังคับใช้พระราชบัญญัติความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 
2539 กับองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ : 
ศึกษากรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

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 
 0868814455 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร  สุทันกิตระ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวกฤติยา  ประถมปัทมะ 2574000739 มาตรการทางกฎหมายเพ่ือส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมตรวจสอบการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยภาค
ประชาชน 

Legal measures to promote 
participation in monitoring the 
operations of local 
administrative organizations by 
the public sector 

มหาชน 
0848339793 
 

2 นางสาวสาวิตรี  สุค าวัง 2584001198 มาตรการตรวจสอบ และมาตรการบังคับ 
กรณีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขแห่งรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

Monitoring and sanction in case 
of breach the Environment 
Impact Assessment Report 

มหาชน 
 0831561297 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์ลาวัลย์  หอนพรัตน์ (อ.สมภพ  ผอ่งสว่าง) 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวพิมญาณุฒม์  ปุณณพุฒิโมกข์ 2564003032 มาตรการทางกฎหมายในการป้องกัน 
ควบคุม และแก้ไขปัญหามลพิษจาก 
หมอกควัน 

Legal Measures for Controlling 
Protection and Solving Haze 
Pollution Problem 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
 081-8151438 
 

2 นางสาวภัทรพร  วงศ์เรืองโรจน์ 2574000713 ปัญหาการนับระยะเวลาฟ้องคดีเก่ียวกับ
ค าสั่งทางปกครอง 

 มหาชน 
 08917576532 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
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 
 0883613597, 
0909929376 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์สิริพันธ์  พลรบ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก/เบอร์โทร 

1 นางสาวธิดารัตน์  อภิบาลศรี 2594002236 บทบาทของศาลยุตะรรมโดยศูนย์คุ้มครอง
สิทธิและเสรีภาพในคดีอาญา 

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

0861420623 
 

2 นางสาวนิชาภา  จรัลคุณากร 2584000695 การทุเลาการบังคบัทางปกครอง : กรณีมี
ค าสั่งทางปกครองให้เจ้าหน้าทีช่ าระเงิน 

Relief of execution : In the case of 
administrative orders for payment 
officials 

 094-5465647 
 

3 นางดุจเดือน  สุทธิวา 2594002319 
 

การบังคับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนของ
ผู้เสียหายจากจ าเลยในคดีอาญา 

Enforcing a criminal defendant to 
make compensation to a victim 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 

0846286812 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์ชนินาฏ  ลีดส ์

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาวกัญจน์ชญา  โกมลวาจ 2564002349 แนวทางการพัฒนากระบวนการยุติธรรมใน
การคุ้มครอง เยียวยาจ าเลยผูบ้ริสุทธิ ์

The development of the justice 
system for the protection of 
innocent defendants 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
 0845526052 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย  สุวรรณพานิช 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 จ่าเอกสมใจ  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 
 0856579230,044803472 
 

2 นายพิชิต  หอมจันทร์เดิม 2564001440 ปัญหาที่พบในการตรวจสอบทรัพย์สินและ
ผลประโยชน์โดยคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

Problems in the Assets and 
Interests Declaration under 
Jurisdiction of the National Anti-
Corruption Commission 

มหาชน 
 025858977, 0819331818 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุมาศ  ขัดเงางาม 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายวรพจน์  ภู่จินดา 256000350 การคุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ของชุมชน 

Protection of Thai traditional 
medicine wisdom of the 
community 

ธุรกิจ 
084-4384927 
 

 
 
  



16 

หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
อาจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  อรุณรัตนากุล 

 

ล าดับที่ ชื่อ - นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 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 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
 0840906253 0850441699 
 

2 นายกชกร  หนูคง 2584004879 ปัญหาการตรวจสอบบัญชทีรัพย์สินและ
หนี้สินตาม พ.ร.บ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ. 2561 

Problem of Asset Declaration of 
Organic Act on Counter Corruption 
B.E. 2542 (2018) 

อาญาและกระบวนการ
ยุติธรรม 
 084-672-8348 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์ภาณินี  กิจพ่อค้า 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก/เบอร์โทร 

1 นางสาวศรญา  พฤษกล ามาศ 2594002087 การปล่อยชั่วคราวโดยไม่มีหลักประกัน Provisional release without 
security 

0879728757 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรเดช  มโนลีหกุล 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นางสาววันวิสาข์  สัมพันธ์ 2584003707 การก าหนดต าแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
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 
 084-655-1321 
 

2 นายชัยยันต์  ค าป้อ 2584003814 ความรับผิดชอบของรัฐบาลรักษาการ The Caretaker Government 
Responsibility 

มหาชน 
 081-882-5999 
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หัวข้อการศึกษาค้นคว้าอิสระ  ภาคการศึกษาที่ 2/2562 
รองศาสตราจารย์จิตรา  เพียรล  าเลิศ 

 

ล าดับที่ ชื่อ-นามสกุล รหัสนักศึกษา หัวข้อภาษาไทย หัวข้อภาษาอังกฤษ วิชาเอก 

1 นายสมหมาย  คงตาล 2584003764 ปัญหาการไม่ก าหนดห้ามนายกเทศมนตรี
ด ารงต าแหน่งในวาระติดต่อกันไว้ 

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

มหาชน 
 081-884-6633 
 

 


