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1 สภาพปญหาการจราจรและการใช
กฎหมายจราจรในบริเวณ ม.นเรศวร 

กรณีศึกษา การบังคับใชระเบียบการ 

สวมหมวกนิรภัยใน ม.นเรศวร 

ผศ.หริรักษ นายกฤตติคุณ   

วันดี 

2 ปญหาและแนวทางแกไขการบังคับใช
กฎหมายควบคุมสถานบันเทิงรอบ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผศ.หริรักษ น.ส.ปณณพร พวง
สมบัติ 

3 สิทธิการทําแทงตามกฎหมายไทยควรมี
การขยายของเขตหรือไม? เพียงใด? 

อ.ฉัตรพร นายอภิสิทธ์ิ  

สื่อยงศิร ิ

4 สิทธิในการเลือกที่จะมีชีวิตอยูของมารดา
หรือบุตร(ในครรภ) : ในกรณีที่ตองเลือก
ระหวางชีวิตมารดาหรือบุตรในครรภ 

อ.ฉัตรพร น.ส.วิภาวี  

สุวานิช 

5 ปญหาการบอกเลิกสัญญาเชาหอพักหญิง
ในกรณีที่ชายขึ้นไปบนหอพักและแนว
ทางการแกไข 

อ.เกศราภรณ นายพงศธร  

บุญวิภัทรเสว ี

(4คน) 

6 ปญหาและแนวทางการพนันทายผล
ฟุตบอลของนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

 

ดร.นาถนิรันดร นายพงษศักด์ิ 

ภูทองวัฒนวงษ 

7 ปญหาและแนวทางแกไขคดีโลกรอนกับ
การคิดคาเสียหายที่ไมเปนธรรม 

อ.นฤมล น.ส.ปรียาดา  

ทองมาก 

8 ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการกระทํา
ทารุณกรรมตอสัตว (สุนัข) 

ดร.นาถนิรันดร น.ส.ณัฐวดี 

เต็งพานิชกุล(4คน) 

9 แนวทางทางกฎหมายในการปองกันและ
แกไขปญหาการนําเขาสัตวน้ําตางถ่ิน 

อ.จตุภูมิ นายไพศาล ภูจีน 
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10 สาเหตุของปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เพลง 
ภาพยนตรในโลกออนไลนและแนวทางการ
แกไขปญหาทางกฎหมาย 

ผศ.จิรประภา นายอัยการ 

ชัยหัง 

11 มาตรการในการแกไขปญหาการละเมิด
ลิขสิทธิ์หนังสือทางวิชาการของนิสิต 
นักศึกษาในรานถายเอกสาร 

ผศ.จิรประภา น.ส.อัจฉราภรณ 

อัครนิติรักษ 

12 มาตราการทางกฎหมายในการหา
หนวยงานรับผิดชอบและการดูแล บริหาร 
จัดการถนนรอบมหาวิทยาลัย 

อ.จตุภูมิ น.ส.ปวีณนุช 

งามเลิศ 

(4 คน) 

13 การเขาถึงสิทธิเสรีภาพในชีวิตประจําวัน
ของคนพิการตามกฎหมาย ภายใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ.จตุภูมิ น.ส.พิมพพัชร 

ผาสุกนิตย 

14 สิทธิในการศึกษาและการเขาถึงสิทธิของ
โอกาสในการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานฟรี 
15 ป ใน ต.ทาโพธ์ิวาเพียงพอหรือปฏิบัติได
จริงหรือไม 

อ.กิติวรญา น.ส.พรพิตรา 

บุญเที่ยง 

15 ปญหาและแนวทางในการแกไขการ
จําหนายจายโอนที่ดิน สปก.4-01 ที่ขัดตอ
กฎหมาย 

ดร.นาถนิรันดร นายณภัทร 

บัวไกร 

16 ความเหมาะสมของรางพระราชบัญญัติ
บัตรประจําตัวประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2554 กับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในสังคม 

อ.กิติวรญา น.ส.ปาริชาติ  

ไชยภักดิ ์

17 ประสิทธิภาพการบังคับใชภาษีสิ่งแวดลอม อ.นฤมล น.ส.สุวิสา ภิรม
แหยม 

18 ปญหาสิทธิของคนตางดาวในประเทศไทย อ.กิติวรญา น.ส.เบญญาภา 

ศรีทับทิม 
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19 มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมและ
จัดการการเลี้ยงสัตวเศรษฐกิจเพ่ือการ
อุปโภคบริโภคที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศของโลกในประเทศไทย 

อ.นฤมล นายณัฐวุฒิ 

มวงเย็น 

20 ปญหาการออกแบบตอเติมหอพักบริเวณ
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ.จตุภูมิ น.ส.ศุภธิดา 

ลาภรังสิรัตน(4 คน) 

21 ปญหาการตัดไมสัก ไมยางของเจา
กรรมสิทธ์ิ 

อ.นฤมล นายพีรพัฒน 

บุญมี 
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ภาคพิเศษ 



1 ปญหาสื่อมวลชนกับการถายภาพละเมิด
สิทธิสวนบุคคล 

อ.กิติวรญา น.ส.กุลรดา 

บุญชวยสุข 

2 การบังคับใชกฎหมายปาไมทีส่งผลกระทบ
ตอการดําเนินชีวิตของชุมชนทองถ่ินด้ังเดิม
ของ อบต.พระวอ         อ.แมสอด จ.ตาก 

อ.จักรกฤษณ นายธนพัฒน 

เครืออยู 

3 ปญหาการบังคับใชกฎจราจรใน
มหาวิทยาลัยนเรศวร (พฤติกรรมของนิสิตใน
การใชรถจักรยานยนต, ใบขับขี,่ ซอมสาม
คน) 

ผศ.หริรักษ น.ส.ปทมวรรณ 

สายฟาแลบ 

4 ปญหาการไมคืนเงินของนิสิตที่กูยืมเงินจาก 
กยศ. 

ผศ.นาถวด ี น.ส.กมลทิพย 

ทาจง 

5 คาปรับ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบกและการ
นํามาตราการลงโทษอื่นมาใชแทนคาปรับ 

ผศ.นาถวด ี นายสุรเชษฐ  

พิทักษสุธีพงศ 

นายเต็มภาคภูม ิ

โภคา 

6 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะ 

กับการคุมครอบผูไมสูบบุหรี ่

ผศ.หริรักษ นายคมสัน 

ศรีพิพัฒน 

7 ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการสูบ
บหุรี่ในอาคารสถานศึกษา มหาวิทยาลัย
นเรศวร จ.พิษณุโลก 

ผศ.หริรักษ นายปุณณเมธ 

อนอารี 

8 มาตรการบังคับการทิ้งขยะและการแกไข
ปญหาการทิ้งขยะบริเวณ อ.เมือง  

จ.พิษณุโลก 

 

 

อ.ฉัตรพร น.ส.พิจิตรา 

ภูชงค 
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9 

 

ปญหาการพักอาศัยรวมกันของนิสิตชาย-
หญิงในหอพักเอกชนของมหาวิทยาลัย
นเรศวร กับมาตรการทางกฎหมายที่ใชบังคับ
ในการจัดระเบียบหอพัก 

ผศ.นาถวด ี นายวิรุฬห 

อรุณศิริ 

10 ปญหาการจําหนาย CD, VCD, DVD ละเมิด
ลิขสิทธิ์ในที่สาธารณะ (ตลาดนัด) 

ผศ.จิรประภา น.ส.เดนนภา 

เนียมสนิท 

11 ปญหาและมาตรการบังคับทางกฎหมายจาก
การใชน้ํามันทอดซ้ํา กรณีศึกษารอบ 

บริเวรมหาวิทยาลัยนเรศวร 

อ.จักรกฤษณ น.ส.รัชดาภรณ 

คุทธะสาน 

(6 คน) 

12 ปญหากฎหมายเก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดลอมภายในสถานพยาบาล 
มหาวิทยาลัยนเรศวร ศึกษาเฉพาะการบําบัด
น้ําเสีย 

อ.นฤมล นายสิขรินทร 

อมราสิงห 

(3 คน) 

13 การแกไขปญหาการนัดหยุดงานกับบริการ
สาธารณะ 

อ.จักรกฤษณ นายธนวิทย    
พลไทยสงค 

(6 คน) 
 


