
ล าดบัที่ ชือ่เร ือ่ง ผูแ้ตง่ หมวดหมู่

1

การปฏบิัตหินา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจจราจร

ในสงักดักองบังคับการต ารวจนครบาล 3 

กองบัญชาการต ารวจนครบาล

คมศักดิ ์ไทยยงั วพ.HV 8079 .5 ค152ก 2551

2

การจัดระเบยีบหาบเร-่แผงลอยของฝ่าย

เทศกจิ ส านักงานเขตสมัพันธวงศ ์

กรงุเทพมหานคร

ปราโมทย ์สขุ

ประเสรฐิ
วพ.HF 5459 .T5 ป541ก 2551

3
การใชป้ระโยชนเ์ว็บไซต ์http://kbu.ac.th 

ของนักศกึษามหาวทิยาลัยเกษมบัณฑติ
ปัญญาภรณ์ พึง่นา วพ.LB 1044 .87 ป524ก 2551

4
การตัดสนิใจเขา้ศกึษาตอ่ของนักศกึษาทนุ

กฬีาของสถาบันอดุมศกึษาเอกชน
วณีา สระทองค า วพ.LB 2328 .5 ว815ก 2551

5

การปฏบิัตงิานแกไ้ขปัญหายาเสพตดิของ

ขา้ราชการต ารวจฝ่ายสบืสวนสถานตี ารวจ

นครบาลมนีบรุี

สมพร ศรเีมอืง วพ.HV 5808 ส265ก 2551

6

การปฏบิัตหินา้ทีใ่นการป้องกนัและ

ปราบปรามของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ สถานตี ารวจ

นครบาลหัวหมาก

นคิม กงัวาล วพ.HV 7431 น553ก 2551

7
การพัฒนาประสทิธภิาพการสรา้งเรอืของกรม

อูท่หารเรอื
สมคัร ปรุะโน วพ.HD 58 .9 ส291ก 2551

8

การเพิม่ศักยภาพในการพัฒนาส านักงาน

ปลัดกระทรวงกลาโหมโดยใชผ้ลการ

ตรวจสอบภายใน

สมรัชต สมัมาคาม วพ.HD 58 .95 ส275ก 2551

9

การมสีว่นรว่มของประชาชนในการป้องกนั

ปราบปรามอาชญากรรมของสถานตี ารวจนคร

บาลมนีบรุ ี: กรณีศกึษาชมุชนสนิธาน ี2

สวุทิย ์รตไุชยพัฒน์ วพ.HV 7431 ส881ก 2551

10

การมสีว่นรว่มทางการเมอืงของขา้ราชการ

ต ารวจ : กรณีศกึษาสถานตี ารวจนครบาล

หว้ยขวาง

ยงยทุธ สธุรรมฤทธิ์
วพ.JQ 1749 .A15 ย126ก 

2551

11

การมสีว่นรว่มในการบรหิารงานชมุชนของ

คณะกรรมการชมุชนเขตลาดกระบัง 

กรงุเทพมหานคร

พลกฤต รอดน าพา วพ.JF 1351 พ436ก 2551

12

การมสีว่นรว่มในการป้องกนัและปราบปราม

อาชญากรรมของประชาชนทีม่าตดิตอ่

ราชการทีส่ถานตี ารวจนครบาลหัวหมาก

ทรงศักดิ ์รัศมี วพ.HV 7431 ท151ก 2551

13

การรับรูค้วามสามารถของตนเองตอ่วชิาชพี

พยาบาล : กรณีศกึษานักศกึษาพยาบาล 

วทิยาลัยพยาบาลต ารวจ

ชัยพร สวยสม วพ.BF 637 .S38 ช395ค 2551

14
การลดการสญูเสยีก าลังพลสายวทิยาการ

สือ่สารของกองทัพเรอื
ตลุรักษ์ ทรงทมิไทย วพ.VA 37 ต651ก 2551

15
การศกึษากระบวนของรัฐในการขอแปลง

สญัชาตเิป็นไทยของคนตา่งดา้ว
ภัทรภร พลูพนัง วพ.JF 801 ภ370ก 2551

16

การศกึษาความพงึพอใจของประชาชนตอ่การ

ใหบ้รกิารของส านักงานเขตคันนายาว 

กรงุเทพมหานคร

วรรณชัย นอ้มภักดี

กลุ
วพ.HD 2673 ว244ก 2551

17
การศกึษาความพงึพอใจของผูใ้ชบ้รกิาร

หอ้งสมดุวทิยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร
จักรกฤษ สขุสจัจี วพ.Z 675 .A2 จ216ก 2551

รายชือ่วทิยานพินธ ์/ สารนพินธ์

หลกัสตูรรฐัประศาสนศาสตรมหาบณัฑติ ปีการศกึษา 2551

มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ วทิยาเขตพฒันาการ



18

การศกึษาแนวทางการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพตดิของสถานตี ารวจนครบาล

หัวหมาก : กรณีศกึษาชมุชนวังโสม

ไพบลูย ์แกว้มณี
วพ.HV 5840 .T35 พ978ก 

2551

19

การศกึษาพฤตกิรรมการป้องกนัอบุัตเิหตจุาก

การขบัขีร่ถจักรยานยนตใ์นเขตจตจัุกร 

กรงุเทพมหานคร

ชชูาต ิมแีสง วพ.TL 440 .2 ช648ก 2551

20

ขวัญและก าลังใจในการปฏบิัตหินา้ทีส่บืสวน

หาขา่วของเจา้หนา้ทีต่ ารวจชัน้ประทวนสงักดั

กองบังคับการต ารวจสนัตบิาล 1

ปณติา มณฑลจรัส
วพ.HF 5549 .5 .M6 ป147ข 

2551

21
ความคดิเห็นของขา้ราชการทีม่ตีอ่โครงสรา้ง

และการบรหิารจัดการกองบนิ 41
วันชัย บญุภักดี วพ.UG 622 ว426ค 2551

22

ความคดิเห็นของประชาชนตอ่การปฏบิัต ิ

หนา้ทีข่องเจา้หนา้ทีต่ ารวจสายตรวจ :

กรณีศกึษาสถานตี ารวจนครบาลทองหลอ่

เรวัฒน ์วงษ์มั่น วพ.HV 8080 .P2 ร769ค 2551

23

ความคดิเห็นของประชาชนตอ่การใหบ้รกิาร

จดุบรกิารจดุเดยีวเบ็ดเสร็จของส านักงานเขต

วัฒนา กรงุเทพมหานคร

ฐาปกติ สงิหม์ณี วพ.HD 2673 ฐ312ค 2551

24

ความคดิเห็นของประชาชนตอ่ความเขม้แข็ง

ของชมุชนในการแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ

กรณีศกึษา :บา้นทา้ยโขด ต าบลหนอง

ละลอก อ าเภอบา้นคา่ย จังหวัดระยอง

มานติย ์นติเินตร

ตระกลู

วพ.HV 5840 .T35 ม453ค 

2551

25

ความคดิเห็นของประชาชนทีม่ตีอ่แรงงาน

ตา่งดา้ว : กรณีศกึษาเขตอ าเภอทองผาภมู ิ

จังหวัดกาญจนบรุี

เทวัญ ดพีรธนพล วพ.HD 6300 ท645ค 2551

26

ความตอ้งการมบีา้นพักอาศัยเป็นของตนเอง

ของขา้ราชการต ารวจสงักดักองบังคับการ

ต ารวจนครบาล 3

นัทธกานต ์ประทมุ

ตรี
วพ.HV 7551 น410ค 2551

27

ความผกูพันตอ่องคก์รของขา้ราชการต ารวจ

ชัน้ประทวนในสงักดักองสวัสดกิาร ส านักงาน

ต ารวจแหง่ชาติ

คณากร โมลยี์ วพ.HD 38 ค127ค 2551

28

ความผกูพันตอ่องคก์รของขา้ราชการต ารวจ

สงักดักองบังคับการต ารวจทอ่งเทีย่วในเขต

พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร

แพรววนดิ ชารโีคตร วพ.HD 38 พ963ค 2551

29

ความผกูพันตอ่องคก์รของเจา้หนา้ทีต่ ารวจ

กองก ากบัการสบืสวน กองบังคับการต ารวจ

นครบาล 1

ธนภัทร แสนกลา้ วพ.HD 38 ธ152ค 2551

30

ความพงึพอใจในการปฏบิัตงิานของ

ขา้ราชการต ารวจ สงักดักองบังคับการ

อ านวยการ กองบัญชาการต ารวจสนัตบิาล

อรวรรณ ฉัตรทอง
วพ.HF 5549 .5 .J63 อ372ค 

2551

31

ความรว่มมอืของประชาชนทีม่ตีอ่การป้องกนั

และปราบปรามอาชญากรรม : กรณีศกึษา

สถานตี ารวจนครบาลทองหลอ่

รุง่เรอืง ไศลบาท
วพ.HV 6321 .T35 ร635ค 

2551

32

คณุภาพชวีติการท างานของบคุลากร : 

กรณีศกึษาบรษัิทอยธุยาแคปปิตอล ออโตล้สี

 จ ากดั(มหาชน)

ภมร จันทรข์จร วพ.HD 6952 ภ162ค 2551

33

แนวทางการปรับปรงุและพัฒนาคณุภาพชวีติ

การท างานของนายทหารชัน้ประทวนของกรม

ราชองครักษ์

วันชัย พลอยมขุ วพ.UA 853 ว426น 2551



34

ปัจจัยทีม่อีทิธพิลตอ่คณุภาพชวีติของก าลัง

พลทีป่ฏบิัตงิานบนเรอืในสงักดักองทัพเรอืฟริ

เกตที ่2 กองเรอืยทุธการกองทัพเรอื

จริลชาต ิแสงวธุ วพ.VA 665 จ491ป 2551

35
ปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบตอ่งานนริภัยภาคพืน้

ของก าลังพลแผนกการบนิ ร.ล.จักรนีฤเบศร
ทนงศักดิ ์สกุใส

วพ.HE 9873 .55 .T5 ท115ป 

2551

36

แรงจงูใจการเลน่การพนันในบอ่นคาสโินตาม

แนวชายแดนประเทศกมัพชูา : กรณีศกึษา

อ าเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว้

อทัุย รืน่รมย์
วพ.HV 6722 .T35 อ819ร 

2551


