Session 7 : นิติศาสตร์
(Link : https://thaksin.webex.com/thaksin/onstage/g.php?MTID=ef444adca1741e9a6ea91943703e867b0)

ลาดับการนาเสนองานวิจัย
การประชุมวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51
(The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020)
วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยใช้รูปแบบออนไลน์ ตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น.
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจากลุ่ม
1. รองศาสตราจารย์ ดร. กรกฎ ทองขะโชค
2. อาจารย์ ดร. จิดาภา พรยิ่ง
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภวีร์ เกลี้ยงจันทร์
ลาดับ ช่วงเวลาการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล
11.00 - 11.10 น. พิฑฒิดา ตันเจริญ จิดาภา พรยิ่ง
1

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขาฯ
เรื่อง
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

11.10 - 11.20 น.

สุวิทย์ วนาสุวรรณวณิช, จิดาภา พรยิ่ง

11.20 - 11.30 น.

ศิรประภา หมัดหนิ, จิดาภา พรยิ่ง

การพัฒนากฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ทางการแพทย์ของผูป้ ระกันตนใน ระบบ
ประกันสังคมของประเทศไทย
การคุ้มครองสิทธิวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลภาคใต้

4

11.30 – 11.40 น.

จักรพรรณ นวนทอง, จิดาภา พรยิ่ง

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมธุรกิจการท่องเที่ยว : ศึกษาอัตราค่าโดยสารรถสาธารณะ

5

11.40 - 11.50 น.

ศตวรรษ ศรีรัตนพงศ์, กรกฎ ทองขะโชค

6

11.50 - 12.00 น.

กัญญาพัชร ดุลยพัชร์, กรกฎ ทองขะโชค

การเสียสิทธิคนไทยของคนไทยสองสัญชาติกรณีเดินทางเข้าประเทศด้วยหนังสือ เดินทาง
ต่างชาติ
การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาททางปกครองของมหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

7

13.00 - 13.10 น.

ณัฐพงค์ คงยัง, กรกฎ ทองขะโชค

การจัดการทรัพยากรประมงพื้นบ้าน

13.10 - 13.20 น.

ถาวร ผลกล้า, กรกฎ ทองขะโชค

มาตรการทางกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกระทาความผิดของเด็กและเยาวชน
ในพื้นที่อาเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2
3

8

-2ลาดับ ช่วงเวลาการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล
13.20 - 13.30 น. นรวิชญ์ ทองสด, กรกฎ ทองขะโชค
9

เรื่อง
ศึกษากฎหมายทีเ่ กี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีความมั่นคงในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

10

13.30 - 13.40 น.

ปิยพัชร์ ภักดี, จิดาภา พรยิ่ง

มาตรการทางกฎหมายในเข้าถึงสิทธิสวัสดิการสังคมของแรงงานนอกระบบ

11

13.50 - 14.00 น.

สรพล อักษรศิร,ิ จิดาภา พรยิ่ง

มาตรการทางกฎหมายกรณีผลกระทบที่เกิดจากการประกอบอาชีพเลี้ยงกุ้งทะเล

12

14.00 - 14.10 น.

พลวัฒน์ สงวนนาม, กรกฎ ทองขะโชค

มาตรการทางกฎหมายในการจัดการขยะทางทะเล

14.10 - 14.20 น.

ธนกฤต จันทร์ประทีป, จิดาภา พรยิ่ง

มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการพนันออนไลน์

14

14.20 - 14.30 น.

เมษินี อินทอง, กรกฎ ทองขะโชค

มาตรการทางกฎหมายในการรองรับการประกอบอาชีพของผู้พ้นโทษ

15

14.30 - 14.40 น.

ภูริวัจน์ กาเส็ม, กรกฎ ทองขะโชค

ศึกษาความเหมาะสมทางกฎหมายเกี่ยวกับการฝึกอบรมหลักสูตรนักเรียนนายสิบตารวจ

16

14.40 - 14.50 น.

ฟีฟ่าห์ มณีรตั นโชติ,ยามีละ๊ บูเกะ,จิดาภา พรยิ่ง

มาตรการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับมลพิษทางเสียงของรถจักรยานยนต์

17

14.50 - 15.00 น.

ธวัชชัย มโนสงค์, บัณฑิตา ชลารัตน์, พัลลพา ชุมแสง,
มาตรการทางกฎหมายในการลดจานวนผู้ต้องขังชายในเรือนจากลางสงขลา
ภรัณยู เพชรรัตน์, ลดาภรณ์ วุ่นพ่วน, อ.หทัยกาญจน์ กาเหนิดเพชร

15.00 - 15.10 น.

สายธาร หิรัญพันธ์, กัญญ์วรา รองพินิจ, ชิษณุพงศ์ ลีวานิชย์
ชิษณุพงค์ สุดสม, พรลภัส สังหวาน,นางสาวเมภาวดี ศรีเเสง,
ผศ.จิรนันท์ ไชยบุปผา
เณติกา เขียวเสน, นรีกานต์ เพ็ชรแก้ว, นูรไอนี เขร็มสัน, สุดาพร
อิสโม, อลิสน่า สะมะบู, อ.หทัยกาญจน์ กาเหนิดเพชร

13

18
19

15.10 - 15.20 น.

20

15.20 - 15.30 น.

ปัญหาในการทางานของผู้เคยต้องโทษ
การโฆษณาเกินจริงของคลินิกเสริมความงาม

นิรูไวดา กูเซ็ง, ฮัสรีนา พรหมาด, สุรัยยา เจ๊ะแว อิบตีซาม ดือราแม การควบคุมโฆษณาเครื่องสาอางบนตลาดกลางออนไลน์
เยาวารีย์ หะมิ, อ.หทัยกาญจน์ กาเหนิดเพชร

-3ลาดับ ช่วงเวลาการนาเสนอ
ชื่อ-สกุล
เรื่อง
15.40 - 15.50 น. ปัทมพร แดงแก้ว, วรรณวิมล ทองบุญเรือง, วรรณฬิกาน์ คงสุวรรณ, มาตรการทางกฎหมายในการกากับดูแลการให้บริการรถโดยสารสาธารณะโดย แกร็บ
21
วริศรา หงษ์หิน, สลิลทิพย์ ชูเชิดและ สุภัคสร ศิรสิ วัสดิ์
กรณีศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายมาเลเซีย
อ.นฤมล ฐานิษโร
15.50 – 16.00 น. บรรลือศักดิ์ นันทะพักษ์, จิดาภา พรยิ่ง
มาตราการทางกฎหมายประกอบอาชีพผู้เยาว์
22
23

16.00 – 16.10 น.

พชรพงศ์ จันทรามศรี, กรกฎ ทองขะโชค

*** กาหนดการอาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม

แนวทางในการพัฒนามาตรการคุม้ ครองแรงงานในสถานบริการที่เป็นสถานบันเทิง

