ื่ วิทยานิพนธ์ / สารนิพนธ์
รายชอ
ึ ษา 2551
หล ักสูตรร ัฐประศาสนศาสตรมหาบ ัณฑิต ปี การศก
มหาวิทยาล ัยเกษมบ ัณฑิต วิทยาเขตพ ัฒนาการ
ลาด ับที่
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16
17

ื่ เรือ
ชอ
่ ง
ผูแ
้ ต่ง
การปฏิบัตห
ิ น ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจจราจร
ในสงั กัดกองบังคับการตารวจนครบาล 3
คมศักดิ์ ไทยยัง
กองบัญชาการตารวจนครบาล
การจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยของฝ่ าย
ปราโมทย์ สุข
ั พันธวงศ ์
เทศกิจ สานักงานเขตสม
ประเสริฐ
กรุงเทพมหานคร
้
การใชประโยชน์
เว็บไซต์ http://kbu.ac.th
ปั ญญาภรณ์ พึง่ นา
ึ ษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ของนักศก
ิ ใจเข ้าศก
ึ ษาต่อของนักศก
ึ ษาทุน
การตัดสน
วีณา สระทองคา
ึ ษาเอกชน
กีฬาของสถาบันอุดมศก
การปฏิบัตงิ านแก ้ไขปั ญหายาเสพติดของ
ื สวนสถานีตารวจ
ข ้าราชการตารวจฝ่ ายสบ
สมพร ศรีเมือง
นครบาลมีนบุร ี
การปฏิบัตห
ิ น ้าทีใ่ นการป้ องกันและ
ปราบปรามของเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ สถานีตารวจ
นิคม กังวาล
นครบาลหัวหมาก
ิ ธิภาพการสร ้างเรือของกรม
การพัฒนาประสท
สมัคร ปุระโน
อูท
่ หารเรือ
การเพิม
่ ศักยภาพในการพัฒนาสานักงาน
้
ั มาคาม
ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยใชผลการ
สมรัชต สม
ตรวจสอบภายใน
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการป้ องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมของสถานีตารวจนคร สุวท
ิ ย์ รตุไชยพัฒน์
ึ ษาชุมชนสน
ิ ธานี 2
บาลมีนบุร ี : กรณีศก
่
การมีสวนร่วมทางการเมืองของข ้าราชการ
ึ ษาสถานีตารวจนครบาล
ตารวจ : กรณีศก
ยงยุทธ สุธรรมฤทธิ์
ห ้วยขวาง
การมีสว่ นร่วมในการบริหารงานชุมชนของ
คณะกรรมการชุมชนเขตลาดกระบัง
พลกฤต รอดนาพา
กรุงเทพมหานคร
การมีสว่ นร่วมในการป้ องกันและปราบปราม
อาชญากรรมของประชาชนทีม
่ าติดต่อ
ทรงศักดิ์ รัศมี
ราชการทีส
่ ถานีตารวจนครบาลหัวหมาก
ี
การรับรู ้ความสามารถของตนเองต่อวิชาชพ
ึ ษานักศก
ึ ษาพยาบาล
พยาบาล : กรณีศก
ชัยพร สวยสม
วิทยาลัยพยาบาลตารวจ
ี กาลังพลสายวิทยาการ
การลดการสูญเสย
ตุลรักษ์ ทรงทิมไทย
ื่ สารของกองทัพเรือ
สอ
ึ ษากระบวนของรัฐในการขอแปลง
การศก
ภัทรภร พูลพนัง
ั ชาติเป็ นไทยของคนต่างด ้าว
สญ
ึ ษาความพึงพอใจของประชาชนต่อการ
การศก
วรรณชัย น ้อมภักดี
ให ้บริการของสานักงานเขตคันนายาว
กุล
กรุงเทพมหานคร
ึ ษาความพึงพอใจของผู ้ใชบริ
้ การ
การศก
ั จี
จักรกฤษ สุขสจ
ห ้องสมุดวิทยาลัยป้ องกันราชอาณาจักร

หมวดหมู่
วพ.HV 8079 .5 ค152ก 2551

วพ.HF 5459 .T5 ป541ก 2551
วพ.LB 1044 .87 ป524ก 2551
วพ.LB 2328 .5 ว815ก 2551
วพ.HV 5808 ส265ก 2551

วพ.HV 7431 น553ก 2551
วพ.HD 58 .9 ส291ก 2551
วพ.HD 58 .95 ส275ก 2551

วพ.HV 7431 ส881ก 2551
วพ.JQ 1749 .A15 ย126ก
2551
วพ.JF 1351 พ436ก 2551

วพ.HV 7431 ท151ก 2551

วพ.BF 637 .S38 ช395ค 2551
วพ.VA 37 ต651ก 2551
วพ.JF 801 ภ370ก 2551
วพ.HD 2673 ว244ก 2551
วพ.Z 675 .A2 จ216ก 2551
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33

ึ ษาแนวทางการป้ องกันและแก ้ไข
การศก
ปั ญหายาเสพติดของสถานีตารวจนครบาล
ึ ษาชุมชนวังโสม
หัวหมาก : กรณีศก
ึ ษาพฤติกรรมการป้ องกันอุบัตเิ หตุจาก
การศก
การขับขีร่ ถจักรยานยนต์ในเขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
ื สวน
ขวัญและกาลังใจในการปฏิบัตห
ิ น ้าทีส
่ บ
ั ้ ประทวนสงั กัด
หาข่าวของเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจชน
ั ติบาล 1
กองบังคับการตารวจสน
ความคิดเห็นของข ้าราชการทีม
่ ต
ี อ
่ โครงสร ้าง
และการบริหารจัดการกองบิน 41
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการปฏิบัต ิ
หน ้าทีข
่ องเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจสายตรวจ :
ึ ษาสถานีตารวจนครบาลทองหล่อ
กรณีศก
ความคิดเห็นของประชาชนต่อการให ้บริการ
จุดบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จของสานักงานเขต
วัฒนา กรุงเทพมหานคร
ความคิดเห็นของประชาชนต่อความเข ้มแข็ง
ของชุมชนในการแก ้ไขปั ญหายาเสพติด
ึ ษา :บ ้านท ้ายโขด ตาบลหนอง
กรณีศก
ละลอก อาเภอบ ้านค่าย จังหวัดระยอง
ความคิดเห็นของประชาชนทีม
่ ต
ี อ
่ แรงงาน
ึ ษาเขตอาเภอทองผาภูม ิ
ต่างด ้าว : กรณีศก
จังหวัดกาญจนบุร ี
ความต ้องการมีบ ้านพักอาศัยเป็ นของตนเอง
ของข ้าราชการตารวจสงั กัดกองบังคับการ
ตารวจนครบาล 3
ความผูกพันต่อองค์กรของข ้าราชการตารวจ
้ ประทวนในสงั กัดกองสวัสดิการ สานักงาน
ชัน
ตารวจแห่งชาติ
ความผูกพันต่อองค์กรของข ้าราชการตารวจ
สงั กัดกองบังคับการตารวจท่องเทีย
่ วในเขต
พืน
้ ทีก
่ รุงเทพมหานคร
ความผูกพันต่อองค์กรของเจ ้าหน ้าทีต
่ ารวจ
ื สวน กองบังคับการตารวจ
กองกากับการสบ
นครบาล 1
ความพึงพอใจในการปฏิบัตงิ านของ
ข ้าราชการตารวจ สงั กัดกองบังคับการ
ั ติบาล
อานวยการ กองบัญชาการตารวจสน
ความร่วมมือของประชาชนทีม
่ ต
ี อ
่ การป้ องกัน
ึ ษา
และปราบปรามอาชญากรรม : กรณีศก
สถานีตารวจนครบาลทองหล่อ
คุณภาพชวี ต
ิ การทางานของบุคลากร :
ึ ษาบริษัทอยุธยาแคปปิ ตอล ออโต ้ลีส
กรณีศก
จากัด(มหาชน)
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชวี ต
ิ
ั ้ ประทวนของกรม
การทางานของนายทหารชน
ราชองครักษ์

ไพบูลย์ แก ้วมณี

วพ.HV 5840 .T35 พ978ก
2551

ชูชาติ มีแสง

วพ.TL 440 .2 ช648ก 2551

ปณิตา มณฑลจรัส

วพ.HF 5549 .5 .M6 ป147ข
2551

วันชัย บุญภักดี

วพ.UG 622 ว426ค 2551

เรวัฒน์ วงษ์มั่น

วพ.HV 8080 .P2 ร769ค 2551

ฐาปกิต สงิ ห์มณี

วพ.HD 2673 ฐ312ค 2551

มานิตย์ นิตเิ นตร
ตระกูล

วพ.HV 5840 .T35 ม453ค
2551

เทวัญ ดีพรธนพล

วพ.HD 6300 ท645ค 2551

นัทธกานต์ ประทุม
ตรี

วพ.HV 7551 น410ค 2551

คณากร โมลีย ์

วพ.HD 38 ค127ค 2551

แพรววนิด ชารีโคตร

วพ.HD 38 พ963ค 2551

ธนภัทร แสนกล ้า

วพ.HD 38 ธ152ค 2551

อรวรรณ ฉั ตรทอง

วพ.HF 5549 .5 .J63 อ372ค
2551

รุง่ เรือง ไศลบาท

วพ.HV 6321 .T35 ร635ค
2551

ภมร จันทร์ขจร

วพ.HD 6952 ภ162ค 2551

วันชัย พลอยมุข

วพ.UA 853 ว426น 2551

34
35

36

ปั จจัยทีม
่ อ
ี ท
ิ ธิพลต่อคุณภาพชวี ต
ิ ของกาลัง
ั
พลทีป
่ ฏิบัตงิ านบนเรือในสงกัดกองทัพเรือฟริ
เกตที่ 2 กองเรือยุทธการกองทัพเรือ
ปั จจัยทีส
่ ง่ ผลกระทบต่องานนิรภัยภาคพืน
้
ของกาลังพลแผนกการบิน ร.ล.จักรีนฤเบศร
แรงจูงใจการเล่นการพนันในบ่อนคาสโิ นตาม
ึ ษา
แนวชายแดนประเทศกัมพูชา : กรณีศก
อาเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก ้ว

จิรลชาติ แสงวุธ

วพ.VA 665 จ491ป 2551

ทนงศักดิ์ สุกใส

วพ.HE 9873 .55 .T5 ท115ป
2551

อุทัย รืน
่ รมย์

วพ.HV 6722 .T35 อ819ร
2551

