ประกาศบัณฑิตศึกษา
ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก
เข้าร่วมงานโครงการอบรม “การใช้ภาษากฎหมายไทย” และ
งานสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2558
ในวันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
------------------------------------------------------ด้วยบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะจัดงานโครงการอบรม “การใช้
ภาษากฎหมายไทย” และ งานสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2558 ในวันเสาร์ที่
25 มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ท่าพระจันทร์
บัณฑิตศึกษา ขอเชิญนักศึกษาปริญญาโท-ปริญญาเอก แสดงความจานงเข้าร่วมงานโครงการ
อบรม “การใช้ภาษากฎหมายไทย” และ งานสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2558
ได้ที่ธุรการบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 10 มีนาคม 2560 ( รับจานวน
50 ท่านเท่านั้น) สามารถดูหัวข้อวิทยานิพนธ์ดีเด่นได้ที : www.grad.law.tu.ac.th
จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วไป
บัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์
24 กุมภาพันธ์ 2560

กำหนดกำร
โครงกำรอบรม “กำรใช้ภำษำกฎหมำยไทย” และ
งำนสัมมนำวิทยำนิพนธ์และสำรนิพนธ์ดีเด่น ประจำปีกำรศึกษำ 2558
วันเสำร์ที่ 25 มีนำคม 2560
ณ ห้อง 222 คณะนิติศำสตร์ มธ. ท่ำพระจันทร์
-------------------------------------------------------------ช่วงเช้ำ
08.30 น.
09.00 น.
09.15 น.
11.30 น.
ช่วงบ่ำย
12.30 น.
13.00 น.
13.30 – 15.45 น.

15.45 – 16.00 น.
16.00 น.

ลงทะเบียนรับเอกสาร
กล่าวเปิดโครงการอบรม “การใช้ภาษากฎหมายไทย”
โดย คณบดีคณะนิติศาสตร์
อบรม เรื่อง “การใช้ภาษากฎหมายไทย”
โดย ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ
ปิดการอบรม “การใช้ภาษากฎหมายไทย”
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น
คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดการสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2558
นาเสนอวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2558
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
1. สาขากฎหมายเอกชน
2. สาขากฎหมายอาญา
3. สาขากฎหมายมหาชน
4. สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
5. สาขากฎหมายธุรกิจ
6. สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
7. สาขากฎหมายภาษี
8. สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(สามารถดูหัวข้อวิทยานิพนธ์ดีเด่นได้ที : www.grad.law.tu.ac.th)
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับ
วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทของแต่ละสาขา
ผู้อานวยการบัณฑิตศึกษา กล่าวปิดงานสัมมนาวิทยานิพนธ์ดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2558

งานสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2558
วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2560
ณ ห้อง 222 คณะนิติศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์
12.30 – 13.00 น.
13.00 – 13.15 น.

-----------------------------------------------------------------------ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น
คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดการสัมมนาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ดีเด่น
ประจาปีการศึกษา 2558

ตารางเวลาเสนอวิทยานิพนธ์ดีเด่น ประจาปีการศึกษา 2558
วิทยานิพนธ์ดีเด่นหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
ลาดับ
เวลา
1. 13.30 – 13.45

2.

13.45 – 14.00

3.

14.00 – 14.15

4.

14.15 – 14.30

5.

14.30 – 14.45

6.

14.45 – 15.00

7.

15.00 – 15.15

หัวข้อ
สาขากฎหมายเอกชน
เรื่อง “ความผิดพลาดทางการแพทย์เกี่ยวกับการเกิด”

ผู้นาเสนอ
- นายคมชาญ สว่างแจ้ง
* ผศ.ดร.สุรศักดิ์ มณีศร
* ศ.ดร.วิจิตรา วิเชียรชม
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
สาขากฎหมายอาญา
- นางสาววริสรา ชื่นศรีสว่าง
เรื่อง “อาชญากรรมการล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ : ศึกษากรณีความ * ผศ.ดร.มาตาลักษณ์ ออรุ่งโรจน์
รับผิดตามกฎหมายอาญาของไทย”
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
สาขากฎหมายมหาชน
-นายณัฐปคัลภ์ ลาชโรจน์
เรื่อง “ข้อจากัดในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ”
*รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
เรื่อง “อานาจหน้าที่ขององค์กรกากับกิจการโทรคมนาคม :
-นางสาวจรรยา สระสมทรัพย์
ศึกษาเฉพาะกรณีการใช้และการเชื่อมต่อโครงข่าย
*รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
โทรคมนาคม”
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
สาขากฎหมายระหว่างประเทศ
- นางสาวศิรดา วรสาร
เรื่อง “การขัดกันแห่งเขตอานาจศาลในกลุ่มประเทศอาเซียน : * รศ.จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย ,
ศึกษากรณีการรับฟ้องคดีที่มีมูลคดีเดียวกันและมีคู่ความ
* ผศ.ดร.รัชนีกร ลาภวณิชชา
เดียวกันในสองศาลต่างรัฐ”
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
สาขากฎหมายธุรกิจ
- นายพิพัฒน์ ลิมป์ศุภวาณิช
เรื่อง “คูปองส่วนลดออนไลน์กับปัญหาทางกฎหมายในการ
* รศ.จักรพงษ์ เล็กสกุลไชย
คุ้มครองผู้บริโภค”
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
สาขากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
-นางสาวณัฐธิดา ศุภนิมิตกุล
เรื่อง “ธุรกิจประกันภัยตามหลักศาสนาอิสลาม (ตะกาฟุล)”
*ศ.ดร.กาชัย จงจักรพันธ์
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
มีต่อ...

ลาดับ
เวลา
8. 15.15 – 15.30

หัวข้อ
ผู้นาเสนอ
สาขากฎหมายภาษี
- นางสาวรติรัตน์ มุ่งรักษาธรรม
เรื่อง “ปัญหาการสอบสวนคดีความผิดตามกฎหมายภาษีอากร * ผศ.ดร.สุปรียา แก้วละเอียด
ที่มีโทษทางอาญา”
(อาจารย์ที่ปรึกษา)
9. 15.30 – 15.45
สาขากฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- นางสาวสิธัญญภัค บานชื่น
เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและปราบปราม * ศ.ดร.บุญศรี มีวงศ์อโุ ฆษ
การค้างาช้างของประเทศไทย ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการค้า (อาจารย์ที่ปรึกษา)
ระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญ
พันธุ”์
15.45 – 16.00 น.
คณบดีคณะนิติศาสตร์ มอบทุนการศึกษาและประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ที่ได้รับ
วิทยานิพนธ์ดีเด่นระดับปริญญาโทของแต่ละสาขา
---------------------------------------------

