
 
 

กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 
ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 

 
      สาขากฎหมายธุรกิจระหว่างประเทศและธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์  [IB & ET] (รวม 9 คน)                                                         [1 = อ. ที่ปรึกษาหลัก, 2 = อ.ที่ปรึกษาร่วม]  
 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ อ.ที่ปรึกษา 

7550400167 1 นาย เฉลิมพงศ์ ใจฉลาด  ตามพระราชบัญญัติรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ: ศึกษากรณีอนุสัญญาว่าด้วยสัญญา 

การรับขนของทางถนนระหว่างประเทศ (CMR) และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เปรียบเทียบกับ กฎหมายของประเทศมาเลเซีย (หัวข้อเดิม 2/ 2557) 

1) รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์ 

2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร์ 

7560400090 2 นาย สายชล สงวนพันธ์ ปัญหาและการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารจากการจองตั๋วเครื่องบินออนไลน์ 1) ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี 

2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร์

7570400106 3 น.ส. ระพีพร เกียรติศิริกุล การศึกษาเพื่อหาแนวทางกฎหมายว่าด้วยเรื่องความรับผิดของผู้ขนส่งสินค้าทางรถไฟ: ศึกษา

กรณีโครงการเชื่อมโยงเส้นทางรถไฟสายสิงค์โปร์-คุณหมิง

1) ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต 

2) อ.อดิศร พิพัฒน์วรพงศ์ 

7570400122 4 นาย สุเมธ ทํามาพร ผลกระทบทางกฎหมายต่อกฎหมายไทยในการเข้าร่วมเป็นภาคีข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ

ภาคพื้นแปซิฟิค (TPP) ในธุรกิจการจัดส่งเร่งด่วน 

1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร์

7570400262 5 น.ส. รุจิรา เพชรใหม่ การเปิดเสรีการลงทุน ภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนของอาเซียน (ACIA) ศึกษากรณีการ

ลงทุนโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในประเทศไทย

1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) อ.ชวลิต อัตถศาสตร์

7570400270 6 น.ส. สุภานันทร์ เตชะงามวงศ์ การมีผลของสัญญาซื้อขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ศึกษากรณี Instant Messenger 1) ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี   

2) อ.สุรางคณา วายุภาพ 

7570400296 7 น.ส. พัสราพร ศรีวัฒนามงคล มาตรการกีดกันทางการค้า ภายใต้กฎหมายขนส่งระหว่างประเทศ กรณีศึกษาการห้าม

มันสําปะหลังผ่านแดน

1) รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์ 

2) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง 

7570400304 8 นาย วุฒิชัย พงษ์อ้อ ผลกระทบต่อประเทศไทยในเรื่องการเปิดเสรีธุรกิจการบินพาณิชย์ของอาเซียน: ศึกษา กรณี

การบริการขนส่งมวลชน

1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง 

7530400279 9 น.ส. อัญญ์ชิสา แซ่ก๊วย การกําหนดค่าเสียหายเชิงลงโทษในคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ 1) ดร.ปวริศร เลิศธรรมเทวี 

2) ศ.พิเศษ จรัญ ภักดีธนากุล 

 

 

 

 

 

 



 

กม. 581: การค้นคว้าอิสระ (6 หน่วยกิต) 

ภาคการศึกษาที่ 2/ 2558 

 

 สาขากฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีสารสนเทศ  [IP & IT]  (รวม 12 คน)                                                                                 [1 = อ. ที่ปรึกษาหลัก, 2 = อ.ที่ปรึกษาร่วม]  
 

รหัสนักศึกษา No. ชื่อ-สกุล หัวข้อ อ.ที่ปรึกษา 

7570400023 1 น.ส. อิสรัตน์ ธํารงมาศ แนวทางการบังคบัสิทธิในการนําทรัพย์สินทางปัญญามาเป็นหลักประกันทางธุรกิจตาม พรบ.

หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 

1) ดร.วรรณวิภา พัวศิริ

2) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง 

7570400049 2 นาย อาณัติ จินดามณี ความผิดอันยอมความไม่ได้ของกฎหมายสิทธิบัตร 1) รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์ 

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7570400148 3 น.ส. ศิวาพร วิเศษสุข การคุ้มครองรูปลักษณ์ของเว็บไซต์ตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายเครื่องหมายการค้า 1) รศ.ดร.อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์ 

2) ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง 

7570400155 4 น.ส. ธัญญพร ลิมปินันทน์ หลักเกณฑ์การพิจารณาลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์ เพื่อหลักประกันทางธุรกิจสําหรับสถาบัน 

การเงิน ตามพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ 2558 

1) ดร.วรรณวิภา พัวศิริ

2) อ.ปัจฉิมา ธนสันติ 

7570400189 5 นาย ภาณุวัฒน์ เรือนทอง ลิขสิทธิ์มุกตลก 1) ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต 

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7570400205 6 นาย ภูวรา ครอบตะคุ ปัญหาของสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิแบบ FRAND/ RAND 1) ผศ.ดร.อรรยา สิงห์สงบ 

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7570400213 7 นาย นรเศรษฐ์ ลัคนาวานิช ลิขสิทธิ์ของงาน Fan Fiction 1) ดร.วรรณวิภา พัวศิริ

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7570400221 8 นาย พันธกานต์ ชูจันทร์ ปัญหาความสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ พรบ.คุ้มครองสิ่งบง่ชีท้างภูมิศาสตร์ พ.ศ. 2546 1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) อ.ปัจฉิมา ธนสันติ

7570400239 9 นางสาวอิษยา ศักดิ์เดชะมณี ปัญหาการทําสัญญาลิขสิทธิ์ระหว่างผู้ประกอบธุรกิจค่ายเพลงกับผู้สร้างสรรค์งานดนตรีกรรม 1) ผศ.ดร.ศิริชัย มงคลเกียรติศรี 

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7560400041 10 น.ส. ชัชนก เนตรงามพักตร์ การคุ้มครองเครื่องหมายการค้าที่เป็นชื่อทางภูมิศาสตร์: ศึกษากรณีชื่อสโมสรกีฬาฟุตบอลไทย 

(หัวข้อเดิม 2/ 2557) 

1) ดร. ปวริศร เลิศธรรมเทวี  

2) ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

7560400124 11 น.ส. นิภา พยัคฆา สิทธิที่จะถูกลืม (Right to be Forgotten) (หัวข้อเดิม 2/ 2557) 1) ดร.วรรณวิภา พัวศิริ

2) อ.สุจินต์ เจนพาณิชพงศ ์

7560400231 12 นาย ธีรภัทร ลออเอี่ยม สิทธิในการสร้างสรรค์ของนักออกแบบการแสดง (Moral Right of Choreographer) 

(หัวข้อเดิม 2/ 2557) 

1)  ผศ.ดร.อัมภารัชฏ์ วิเศษสมิต 

2)  ดร.จุมพล ภิญโญสินวัฒน์   

 


