เอกสารวิจยั ส่วนบุคคล หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14
ที่
1

ชื่อ - สกุล
น.ส. กัญจณิศย์
วันชัย

2

น.ส. กัญชภัค

3

นาง ชญานิศ

4

นาย เตวิฏ

5 ว่าที่ ร.ต. ทนงศักดิ์

หัวข้อวิจัย
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เทศบาลตาบล
แม่นะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
สุขเพ็ชรี
แนวปฏิบัติทดี่ ีในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพือ่ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ในพืน้ ทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ยอดบุญลือ พฤติกรรมการใช้แอพพลิเคชั่นไลน์กลุ่มด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14
สกุลสมณเดโช การพัฒนาบทบาทของเครือข่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในเขตพืน้ ทีเ่ ทศบาลตาบลเวียงสาและเทศบาลตาบล
กลางเวียง อาเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
สุวรรณเตมีย์ ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ในเขตเทศบาลตาบลเมืองเก่า อาเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ปี 2561

6

น.ส. ทิพย์สุดา

ภูมิพาณิชย์

7

นาง ธัญวรรณ

8

นาย ธีรเดช

9

นาง เบญจวรรณ

ความรู้ความเข้าใจของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร นบ.ปภ. รุ่นที่ 14 ต่อการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ
พ.ศ. 2558
ศรีรัตนโชติ
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ต่อวิชาการปฏิบัติธรรมของ
นักบริหาร
ขัติยะ
แนวทางเสริมสร้างระดับการมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัยทางถนนในเขตพืน้ ทีร่ ับผิดชอบของสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดสาขา
ชยางกูร ณ อยุธยา ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ทีม่ ีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

2
ที่
10

ชื่อ - สกุล
นาง เบ็ญจวรรณ อุดม

หัวข้อวิจัย
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการเกิดอุบัติเหตุบนถนนในเขตอาเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

11

นาย ประสิทธิ์

บุญเสนอ

การปฏิบัติหน้าทีข่ องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลตาบลน้าคา อาเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

12

นาย ประเสริฐ

นิมมานสมัย

13

น.ส. ปัญญกัญญ์

มณีวงษ์

ปัจจัยทีม่ ีผลต่อจิตอาสาสูงสุดในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 12 สงขลา
ความพึงพอใจของผู้ประสบอุทกภัยของอาเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ต่อคุณภาพถุงยังชีพกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

14

นาย พงศ์พันธ์

เพชรสังข์

15

นาง พนิดา

ศรีธรรมมา

16

นาย ภัทรศักดิ์

วิระคา

ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 สงขลา ต่อการขอเบิกใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยจาก
ส่วนสนับสนุนทรัพยากรกู้ภัย
ระดับความรู้ ความเข้าใจและการนาไปใช้ในการบูรณาการของหลักการทรงงานและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวกับการจัดการสาธารณภัยของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
ปัจจัยทีส่ ่งผลต่อความสาเร็จในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายจังหวัดพะเยาให้มีภูมิคุ้มกันจากสาธารณภัยในระดับพืน้ ที่

17

น.ส. ภาปวิอร

ฉันทเนรมิตร

ห้องสมุดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการให้บริการในยุค Thailand 4.0

18

น.ส. มุจรินทร์

สิงห์ธนะ

19

น.ส. รวงทอง

บรรพตา

การพัฒนาระบบการออกหนังสือรับรองการเป็นข้าราชการลูกจ้างประจา พนักงานราชการ และผู้เกษียณอายุราชการ ยุค กจ.ปภ.4.0
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งทีเ่ กี่ยวข้อง
ความต้องการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารงานของบุคลากรศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 7 สกลนคร

2
ที่
20

ชื่อ - สกุล
นาง รักษณาลี
เกตุประสาท

21

นาย รังสรรค์

22

นาง รุจา

23

นาย วรพจน์

24

นาย วรพจน์

25

น.ส. วราภรณ์

26

นาย วันชนะ

ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ต่อการอบรม
หลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) ภายใต้ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0
ทุมนัส
ประสิทธิผลโครงการค่ายเยาวชนอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปีงบประมาณ 2561 ศูนย์ป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย
เขต 6 ขอนแก่น
เปรมฤดี
ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมในการทางาน ของเจ้าหน้าทีก่ รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทีเ่ ข้าอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14
สุพยากรณ์
แนวทางประยุกต์ใช้มาตรฐาน ISO9001 เพือ่ ปรับปรุงการบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของสานักป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยกรุงเทพฯ ด้านลดความล่อแหลมและเปราะบางของชุมชน
แคล้วปรปักษ์ ปัญหาและอุปสรรคการจัดทาแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพืน้ ทีอ่ าเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
หร่ายเจริญ ปัญหาการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

27

นาย วีระ

รุกขพันธ์

ความพร้อมในการช่วยเหลือตนเองของผู้ประสบภัยพิบัติภายใต้มิติ ประชา – รัฐ

28

นาง สโรชา

กันเนื่อง

29

นาย สว่าง

กันธะวัง

ความพึงพอใจต่อรายงานการแจ้งข่าวและแจ้งเตือนสาธารณภัยประจาวันของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14
การวิเคราะห์พนื้ ทีเ่ สี่ยงอุทกภัยด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

หัวข้อวิจัย
การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการอุทกภัยของชุมชนบ้านไร่ ตาบลวังไทร อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร

คูหากาญจน์

2
ที่
30

ชื่อ - สกุล
นาย สันติภาพ
นาคะเกษียร

31

นาย สาธิต

ปรางค์จันทร์

32

นาย สิทธิพงษ์

ราชสีห์

33

นาย อนันต์

ยิ่งคานึง

34

นาง อภิญญา

รัตนเรืองรุ่ง

35

นาย อภินันท์

ค้าเจริญ

36

นาย อัฏฐวัฒน์

เอี่ยมชนะ

หัวข้อวิจัย
ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการนโยบายด้านการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนของเจ้าหน้าทีศ่ ูนย์อานวยการความปลอดภัยทางถนน
จังหวัดนครนายก กรณีศึกษา : เฉพาะการดาเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ต่อกรอบการดาเนินงานเซนได
เพือ่ การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
ปัจจัยทีม่ ีผลต่อการเกิดอุบัติเหตุจราจรจากผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ความพึงพอใจของนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รุ่นที่ 14 ต่อกายภาพ “ห้องราชพฤกษ์ ชั้น 4”
ทีส่ ่งผลต่อการเรียนรู้
การมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลกุดดง อาเภอคาเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
บทบาทของผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักบริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (นบ.ปภ.) รุ่นที่ 14 ในการปฏิบัติงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ตามอานาจหน้าทีข่ องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในพืน้ ทีป่ ฏิบัติงานของตนเอง
ทัศนคติของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ต่อการปฏิบัติงานด้านป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

