
บัญชี  ชื่อเร่ืองวิจัยท่ีเกี่ยวของกับความมั่นคงของชาติดานตาง ๆ
ประจําปงบประมาณ 2553 – 2554

ท่ี เร่ือง ลักษณะวิชา หนวยงาน/
จังหวัดท่ีเสนอ

1 การรับรูขาวสารดานการเมืองของชุมชนชนบทในสังคมไทย สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
2 การบูรณาการพื้นฐานประชาธิปไตย สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
3 การปฏิรูปที่ดินชวยสงเสริมความมั่นคงของชาติไดอยางไร สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
4 การมีสวนรวมของชุมชนในการสรางวัฒนธรรมประชาธิปไตยบน

ความหลากหลายของสังคมไทยในยุคการเปลี่ยนแปลง
สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท

5 กระบวนการการมีสวนรวมของประชาชนในการสรางความมั่นคง
ภายใน

สังคมจิตวิทยา จ.ลพบุรี

6 การมีสวนรวมของประชาชนในการปองกันแกไขปญหายาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.พิษณุโลก
7 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อเสริมสรางความมั่นคง

แหงชาติ
สังคมจิตวิทยา จ.ปราจีนบุรี

8 การจัดสรรที่ดินสาธารณประโยชนที่ประชาชนใชรวมกันใหกับ
ผูบุกรุก

สังคมจิตวิทยา จ.รอยเอ็ด

9 การสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.รอยเอ็ด
10 การสงเสริมความเขมแข็งของชุมชนหมูบานกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.รอยเอ็ด
11 การปองกันและแกไขปญหาเสพติดตามแนวชายแดน สังคมจิตวิทยา จ.เลย
12 การพัฒนาประชาธิปไตยกับงานความมั่นคงแหงชาติ สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
13 การมีสวนรวมของประชาชนในการรักษาความมั่นคงภายในของรัฐ สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
14 กระทรวงมหาดไทย  ภายใตบริบทการรับใชประชาชนในปจจุบัน สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
15 การพัฒนาความรวมมือระหวางทองถ่ินและทองที่ในการพัฒนา

ประเทศ
สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

16 การแสวงหาความรวมมือเพื่อสมานฉันท  ภายใตวิกฤติ
ความขัดแยง

สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

17 การใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารกับการปกปองสถาบัน
ของชาติ

สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

18 การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาของชาติเพื่อสรางความมั่นคง
ของชาติ

สังคมจิตวิทยา จ.อุดรธานี

19 การพัฒนาระบบขาราชการไทย  เพื่อเสริมสรางความมั่นคงของชาติ สังคมจิตวิทยา จ.อุดรธานี
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20 การศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีตอการชุมชุมประทวง สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม
21 การสรางความเขาใจระหวางเจาหนาที่ของรัฐกับกลุมผูรวมพัฒนา

ชาติไทย
สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม

22 การสรางความสมานฉันทของคนในชาติ สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ
23 กลุมผลประโยชน  เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอเสถียรภาพของ

รัฐบาล
สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

24 การเสริมสรางความเขมแข็งหมูบานตามแนวชายแดน สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
25 การประเมินความตองการจําเปนในการรักษาความสามัคคีของ

ประชาชนในจังหวัดอํานาจเจริญ
สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

26 การประเมินความตองการจําเปนเพื่อพัฒนาสมรรถนะเจาหนาที่รัฐ
ของจังหวัดอํานาจเจริญในการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

27 การประเมินความตองการจําเปนในการพัฒนา  สมรรถนะ
คณะกรรมการที่ปรึกษา กอ.รมน.จังหวัดอํานาจเจริญ

สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

28 การประเมินความตองการจําเปนของภาคเอกชนจังหวัด
อํานาจเจริญ  ในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

29 การประเมินความตองการจําเปนของประชาชนจังหวัดอํานาจเจริญ
ในการักษาความมั่นคงภายราชอาณาจักร

สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

30 การมีสวนรวมของประชาชนในภารกิจยามชายฝง (coast  guard) สังคมจิตวิทยา สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

31 การแกไขความขัดแยงทางความคิดของคนในชาติ สังคมจิตวิทยา สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

32 “การบริโภคสื่อแบบเลือกขาง”  ความตางที่กอใหเกิดความขัดแยง สังคมจิตวิทยา สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

33 การศึกษาภาคบังคับของเด็กไรสัญชาติในไทย สังคมจิตวิทยา สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

34 กลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ สังคมจิตวิทยา สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

35 การสงเสริมการสรางจิตสํานึก  และการมีสวนรวมของทุกภาคสวน
เพื่อพรอมเผชิญกับประเภทของภัย  เพื่อเปนการสรางเครือขายใน

สังคมจิตวิทยา ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย
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การปองกันและแกไขปญหาจากภัยตาง ๆ และความรุนแรงทาง
สังคม  กรณีศึกษา...

36 การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการตาง ๆ เก่ียวกับการชวยเหลือ  การ
บรรเทาและการฟนฟูภายหลังจากการเกิดภัย  เพื่อลดความ
เสียหายและความรูสึกบอบช้ําไดอยางทันทวงทีและกลับคืนสูภาวะ
ปกติของสังคมโดยเร็ว

สังคมจิตวิทยา ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

37 การศึกษาการยอมรับ  ใหเกียรติในคุณคาของความเห็นที่แตกตาง
และการปกปองวิถีชีวิตของประชาชน  โดยการแจงเตือนภัย
ลวงหนาที่มีประสิทธิภาพ

สังคมจิตวิทยา ศูนยปฏิบัติการ
กระทรวงมหาดไทย

38 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแนวชายแดน สังคมจิตวิทยา จ.เลย
39 การแกไขปญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ (ไม  ที่ดิน ฯลฯ) สังคมจิตวิทยา จ.เลย
40 การปองกันภัยคุกคามดานวัฒนธรรมของชาติ สังคมจิตวิทยา กองกลาง สป.
41 การวางแผนบริหารจัดการและกําหนดมาตรฐานใหมของน้ําดิบ

สําหรับการประปานครหลวงในอนาคต
สังคมจิตวิทยา การประปานครหลวง

42 การบริหารความเสี่ยงวิกฤติน้ําเค็มตอระบบการผลิตน้ําประปา สังคมจิตวิทยา การประปานครหลวง
43 การบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในลุมน้ําเจาพระยาเพื่อการ

เกษตรกรรมและสาธารณูปโภค
สังคมจิตวิทยา การประปานครหลวง

44 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อความมั่นคงภายใน

สังคมจิตวิทยา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

45 การศึกษาแนวทางมาตรการการสรางการมีสวนรวมของชุมชน
ชายแดนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

สังคมจิตวิทยา กรมโยธาธิการ
และผังเมือง

46 การแกไขปญหาดานการศึกษาที่มีผลกระทบตอปญหาความไมสงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต

สังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต

47 การถูกลิดรอนเชิงเปรียบเทียบ (Relative Deprivation) สังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต

48 การศึกษาการมีสวนรวมของภาคประชาชนตอการแกไขปญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต

สังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต

49 การสํารวจความพึงพอใจตอการใหบริการรับชําระคากระแสไฟฟา
ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

สังคมจิตวิทยา จ.ลพบุรี

50 การวิจัยเพื่อพัฒนาพนักงานสอบสวนตนแบบ สังคมจิตวิทยา จ.ลพบุรี
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51 กรณีศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดกับมาตรการทางสังคม
จิตวิทยา

สังคมจิตวิทยา จ.สระบุรี

52 การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อความมั่นคงของประเทศไทย สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
53 การสื่อสารที่เสริมสรางพลังทางสังคม สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
54 การบริหารจัดการชุมชนสูความเขมแข็งอยางย่ังยืน : กรณีศึกษา.... สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
55 การมีสวนรวมของประชาชนในการสรางความมั่นคงของชาติ สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
56 การกระทําความผิดเก่ียวกับเด็ก  สตรี  แรงงาน สังคมจิตวิทยา จ.เชียงราย
57 1การละเมิดทรัพยสินทางปญญา สังคมจิตวิทยา จ.เชียงราย
58 19การฮั้วประมูลและการเสนอแขงขันราคา สังคมจิตวิทยา จ.เชียงราย
59 1การพัฒนาความแตกตางทางความคิดสูจุดหมายเดียวกัน สังคมจิตวิทยา จ.อางทอง
60 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่

อําเภอ...จังหวัด...
สังคมจิตวิทยา สํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย
จ.จันทบุรี

61 การทํางานแบบบูรณาการ การใหความรูดานกฎหมายที่ดิน หัวขอ
การถือกรรมสิทธิ์ในที่ดินและหองชุดแกหญิงไทย กอนทําการสมรส
กับสามีชาวตางชาติ กรณีศึกษา: กรมที่ดินกระทรวงมหาดไทย กับ
กรมการกงสุล กระทรวงการตางประเทศ

สังคมจิตวิทยา กรมที่ดิน

62 การแกไขปญหาที่ดินทํากินของราษฎรกับปญหาความมั่นคงบริเวณ
ชายแดนไทย - พมา  กรณีศึกษาในพื้นที่อําเภอทาแซะ

สังคมจิตวิทยา จ.ชุมพร

63 การศึกษาและการแกไขปญหาการลักลอบตัดไมทําลายปา สังคมจิตวิทยา จ.ชุมพร
64 การจัดสรรที่ดินทํากินใหเกษตรผูยากไร สังคมจิตวิทยา จ.ชุมพร
65 การพัฒนาชุมชน เพื่อความสมานฉันทในชุมชน สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน
66 การสรางสวัสดิการสังคมเพื่อสรางความมั่นคงในชุมชน สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน
67 การพัฒนาองคความรูและการจัดการความรูเพื่อขจัดความยากจน

และเสริมสรางภูมิคุมกันทองถ่ิน
สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน

68 การศึกษารูปแบบกิจกรรมที่สนับสนุนการสรางความสมานฉันทใน
สังคม

สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน

69 กระบวนการจัดการเรียนรูของชุมชนเพื่อสรางความสามัคคีในชาติ สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน
70 ความแตกตางของวัฒนธรรมทองถ่ินตอการแสดงออกดานการเมือง

ของสังคมไทย
สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
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71 ความพึงพอใจของผูรับบริการตอการบริการภาครัฐ สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม

72 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในหมูบานจัดสรรตอการจัดต้ังนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร

สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม

73 ความคิดเห็นของประชาชนตอการบริหารของกรมราชทัณฑในดาน
การพัฒนาพฤตินิสัยของผูตองขังเพื่อคืนคนดีสูสังคม

สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท

74 ความคาดหวังของประชาชนตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ใน
กระบวนการยุติธรรมไทย

สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท

75 ความรูรักสามัคคีของคนในชาติ สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
76 ครอบครัวมั่งค่ังชาติมั่นคง สังคมจิตวิทยา จ.ปราจีนบุรี
77 ความสําเร็จของการใชแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยในการ

พัฒนาความปลอดภัยของจังหวัด/ กลุมจังหวัด
สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

78 ความมั่นคงแหงชาติดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
79 ความมั่นคงของชาติกับการแพรระบาดของยาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.แพร
80 ความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตริยที่มีตอความมั่นคงของ

ชาติไทย
สังคมจิตวิทยา จ.อุดรธานี

81 คอรรัปชั่นกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม
82 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอนโยบายและการบริหารของรัฐ

“ศึกษาเฉพาะกรณีในจังหวัดนครพนม”
สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม

83 ความคาดหวังของประชาชนที่มีตอนโยบายและการบริหารของรัฐ
“ศึกษาเฉพาะกรณีประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม

84 ความสัมพันธระหวางความยากจนของประชาชนกับปญหาความ
มั่นคงภายใน

สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม

85 ความสัมพันธระหวางผูนําทองถ่ินกับประชาชนที่มีผลกระทบตอ
ปญหาความมั่นคง

สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม

86 ความเหลื่อมล้ําของโครงสรางทางสังคมไทย  กับวิกฤตทางการเมือง
และความมั่นคง

สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ

87 ความเชื่อและวัฒนธรรมกับวิกฤตทางการเมือง สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ
88 ความขัดแยงในสังคมสงผลตอความ สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
89 ความเชื่อมั่นของประชาชนเก่ียวกับระบบการรักษาความปลอดภัย สังคมจิตวิทยา จ.สกลนคร
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90 โครงการปรับปรุงผังเมือง 3 จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อยุทธศาสตร
ความมั่นคง

สังคมจิตวิทยา กรมโยธาธิการและ
ผังเมือง

91 ความพึงพอใจตอการพัฒนาเทคโนโลยีการปองกันประเทศ สังคมจิตวิทยา จ.สระบุรี
92 คณะกรรมการหมูบานกับการเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชน สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
93 จิตสํานึกในการบริการประชาชน  ภายใตความกดดันทางเศรษฐกิจ

และสังคม
สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม

94 จริยธรรมของสื่อมวลชนตอการนําเสนอขอมูลขาวสารดานความ
มั่นคง

สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ

95 จนรายได จนโอกาส จนสิทธิ์ กับการพัฒนาพื้นฐานมนุษย สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
96 จิตสํานึกตอหนาที่และสังคมของเจาหนาที่ของรัฐ สังคมจิตวิทยา จ.สกลนคร
97 ชาตินิยมกับสังคมไทย สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
98 ดานการปองกันและแกไขยาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม
99 ดัชนีความสุขของประชาชนในหมูบานเศรษฐกิจพอเพียง : กรณี

ศึกษา....
สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง

100 ทําอยางไรใหคนไทยสามัคคีไมแตกแยก สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
101 ทัศนคติของนักศึกษาวิชาทหารตอการทําหนาที่กําลังสํารองของ

กองทัพไทย
สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท

102 เทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหมกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.รอยเอ็ด
103 ทางเลือกของขาราชการไทยในสังคมของการสรางความสมานฉันท สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
104 ทําอยางไรประเทศไทยจึงจะมีภาวะที่สงบและมั่นคงตอไป สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
105 ทําอยางไรประเทศไทยจึงจะไมแบงเปนฝกเปนฝายและแบงสี สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
106 ทําอยางไรสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย  จะดํารงเปน

สถาบันหลักอยูคูกับชาติตลอดไป
สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

107 โทรทัศนดาวเทียมกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม
108 ทิศทางการพัฒนาระบบการศึกษาที่เอ้ือตอการพัฒนาประเทศ สังคมจิตวิทยา สถาบันดํารง-

ราชานุภาพ สป.
109 ทองถ่ินนิยมกับความมั่นคง สังคมจิตวิทยา จ.นครสวรรค
110 ทบทวนบทบาทเจาหนาที่ของรัฐในการปองกันและรักษาความสงบ

เรียบรอย
สังคมจิตวิทยา จ.สกลนคร

111 เทคโนโลยีสรางความมั่นคงภายในประเทศไทย สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
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112 ทุนทางสังคม : ปจจัยเสริมสรางสังคมที่เปนสุข สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
113 เทคนิคการแสวงหาความรวมมือเพื่อเฝาระวังสถานการณยาเสพติด

ในชุมชนชายแดน/หมูบานชายแดนตะวันออก
สังคมจิตวิทยา สํานักงานจังหวัด

จันทบุรี
114 แนวทางการปลูกฝงความภักดีตอเยาวชนไทย สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
115 แนวทางการสรางความรัก ความสามัคคี  ของคนในชาติ  ศึกษา

กรณีจังหวัด....
สังคมจิตวิทยา จ.ภูเก็ต

116 แนวทางการกําหนดนโยบายการแกไขปญหาแรงงานตางดาวใน
ประเทศไทย

สังคมจิตวิทยา จ.ภูเก็ต

117 นักศึกษา วปอ. กับความมั่นคงของประเทศไทยภายใตบริบทสังคม
หลังพฤษภา 2553

สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

118 แนวทางการสลายการชุมนุมโดยสันติวิธี สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ
119 แนวทางการสรรหาบุคลากรเขาปฏิบัติงานดานความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
120 แนวทางพัฒนาระบบการรับมือกับภัยคุกคามดานความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร
สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

121 แนวทางการแกไขปญหาการบุกรุกที่ดิน  ศึกษาเฉพาะกรณีอําเภอ
เขาคอ  จังหวัดเพชรบูรณ

สังคมจิตวิทยา จ.เพชรบูรณ

122 แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐตอการชุมนุมขนาดใหญ สังคมจิตวิทยา จ.ขอนแกน
123 แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐตอการชุมนุมขนาดใหญ สังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต
124 แนวทางในการจัดสรรที่ดินของราษฎรในจังหวัดสระบุรี  เพื่อเปน

ศูนยกลางทางยุทธศาสตร
สังคมจิตวิทยา จ.สระบุรี

125 บทบาทหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการสงเสริมความ
มั่นคงแหงชาติ

สังคมจิตวิทยา จ.ปราจีนบุรี

126 บทบาทของสื่อมวลชนกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.รอยเอ็ด
127 บอนการพนันบริเวณชายแดน: ผลกระทบดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม  ศึกษากรณี  ผลกระทบของบอนการพนันใน
แขวงสะหวันนะเขตที่มีตอจังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกลเคียง
(อุบลราชธานี อํานาจเจริญ ยโสธร รอยเอ็ด)

สังคมจิตวิทยา จ.มุกดาหาร

128 บทบาทของผูนําทองถ่ินที่มีผลกระทบตอการสรางความสามัคคี
ปรองดองของคนในชาติ

สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
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129 บทบาทผูนําชุมชนตอการพัฒนาหมูบาน อพป. สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
130 บทบาทของขาราชการฝายปกครองในการแกไขปญหาความไมสงบ

ในจังหวัดชายแดนภาคใต
สังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต
131 บทบาทของนายอําเภอ (fast track) ตอการแกไขปญหาในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต
สังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต
132 บริบทของครอบครัวในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด :

กรณีศึกษา....
สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง

133 บทบาทภาครัฐกับการเสริมสรางความสมานฉันทของคนในชาติ สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
134 บทบาทสื่อสารมวลชนในการเสริมสรางความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา ที่ทําการปกครอง

จ.จันทบุรี
135 บทบาทอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือนกับการปองกันการ135

เผยแพรระบาดของยาเสพติดในเขตพื้นที่อําเภอโปงน้ํารอน จังหวัด
จันทบุรี

สังคมจิตวิทยา สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
จ.จันทบุรี

136 บทบาทองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการพิทักษพื้นที่สวนหลัง สังคมจิตวิทยา สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย
 จ.จันทบุรี

137 บทบาทของ ศอบต.ภายหลังจากการจัดต้ังเปนองคการถาวรใน
การบูรณาการการทํางานดานการสงเสริมอาชีพและรายไดของ
ประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต

สังคมจิตวิทยา กรมที่ดิน

138 บทบาทของกํานัน-ผูใหญบาน ในการปองกันการบุกรุกที่
สาธารณประโยชน/ทรัพยากรธรรมชาติตาม พ.ร.บ.ลักษณะ
ปกครองทองที่ กรณีศึกษาพื้นที่....

สังคมจิตวิทยา กรมที่ดิน

139 ปจจัยที่มีผลตอความมั่นคงของชาติ สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
140 ปจจัยที่มีผลกระทบตอความเชื่อมั่นของประชาชนในการรับบริการ

จากภาครัฐ
สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม

141 ปจจัยที่ทําใหเยาวชนยุงเก่ียวกับยาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
142 ปจจยัที่มีผลใหผูตองขังกอเหตุรายภายในเรือนจํา สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
143 ปจจัยที่ทําใหเกิดการกระทําผิดซ้ํา สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
144 ปญหาความขัดแยงทางสังคมกับผลกระทบความมั่นคงแหงชาติ สังคมจิตวิทยา จ.ปราจีนบุรี
145 ปญหาความแตกแยกทางความคิดในสังคม สังคมจิตวิทยา จ.ชลบุรี
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146 ปญหาความยากจน สังคมจิตวิทยา จ.ชลบุรี
147 ปญหายาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.ชลบุรี
148 ปญหายาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.ราชบุรี
149 ปญหาผลกระทบจากโรงไฟฟา สังคมจิตวิทยา จ.ราชบุรี
150 ปญหายาเสพติดกับความมั่นคงภายในประเทศไทย สังคมจิตวิทยา จ.กําแพงเพชร
151 ปจจัยที่มีผลตอการเกิดความไมสงบเรียบรอยในประเทศไทย สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
152 ปญหาสังคมไทย  อันจะนําไปสูลูกหลานไทยในอนาคต สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
153 ปจจัยที่มีผลตอการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนใน

สถานการณความขัดแยงในสังคม
สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

154 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีอิทธิพลตอความสงบเรียบรอยของ
ชุมชน

สังคมจิตวิทยา จ.อุดรธานี

155 ปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จในการฝกอบรมลูกเสือชาวบานจังหวัด
มหาสารคามตามโครงการปกปองและเทิดทูนสถาบันสําคัญของ
ชาติ

สังคมจิตวิทยา จ.มหาสารคาม

156 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนรากฐานของความ มั่นคงที่ย่ังยืน สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
157 ประสิทธิภาพกลไกของรัฐในการปองกันและรักษาความสงบ

เรียบรอย
สังคมจิตวิทยา จ.สกลนคร

158 ประสิทธิภาพกลไกของรัฐในการปองกันและรักษาความสงบ
เรียบรอย

สังคมจิตวิทยา จ.สกลนคร

159 ประปาสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานกับความมั่นคงของชาติ สังคมจิตวิทยา การประปานครหลวง
160 ปจจัยความสําเร็จและการนําผลมาปฏิบัติตอการแกไขปญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต
สังคมจิตวิทยา ศูนยอํานวยการบริหาร

จังหวัดชายแดนภาคใต
161 ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการตอตานจากชุมชนในการสรางโรงงาน

กําจัดขยะดวยเชื้อเพลิง
สังคมจิตวิทยา จ.ลพบุรี

162 ปจจัยที่ทําใหเกิดปญหาการทําลายทรัพยสินของทางราชการ สังคมจิตวิทยา จ.ลพบุรี
163 ปจจัยที่มีผลตอความเหลื่อมล้ําของคนในสังคมไทย สังคมจิตวิทยา สํานักงานพัฒนาชุมชน

จ.จันทบุรี
164 ปญหาขอกฎหมายในการบริหารที่ดิน ภบท.5 ขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตําบล (อบต.)
สังคมจิตวิทยา กรมที่ดิน

165 ปญหาการจัดกองทุนในการสนับสนุนการทํางานขององคกรพัฒนา สังคมจิตวิทยา กรมที่ดิน
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เอกชนและองคกรภาคประชาสังคม กรณีศึกษา....
166 ปจจัยที่ทําใหเยาวชนติดยาเสพติดและการปองกันแกไข สังคมจิตวิทยา จ.ชุมพร
167 แผนการสรางความปรองดองแหงชาติของรัฐบาลไทยกับบริบทของ

ประชาชนไทยในปจจุบัน
สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

168 ผลกระทบตอสถาบันครอบครัว  กรณีความขัดแยงในสังคม สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
169 ผลกระทบของสถานการณความขัดแยงตอระดับความเขมแข็งของ

ชุมชน
สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

170 แผนการรักษาความปลอดภัยศาลากลางจังหวัดในสถานการณ
ฉุกเฉิน

สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ

171 ผูหลบหนีเขาเมืองและการแพรระบาดของยาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
172 แผนชุมชนเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชน : กรณีศึกษา..... สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
173 ผูมีอิทธิพล บอนการพนัน  สถานบริการ อบายมุข สังคมจิตวิทยา จ.เชียงราย
174 แผนชุมชน : ทางเลือกการพัฒนาชนบทไทย สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน
175 พลังมวลชนเสริมสรางความสมานฉันทในชุมชน สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
176 พุทธศาสนากับบทบาทในการรักษาความมั่นคงของประเทศ สังคมจิตวิทยา ที่ทําการปกครอง

จ.จันทบุรี
177 ภัยคุกคามรูปแบบใหมที่สงผลกระทบตอความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
178 ภัยคุกคามขามชาติดานชาติพันธุ สังคมจิตวิทยา จ.แมฮองสอน
179 มูลเหตุกอใหเกิดอาชญากรรม สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
180 เยาวชนไทยตอความรักชาติ สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
181 ยาเสพติดกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม
182 ยุทธศาสตรสรางความปรองดองแหงชาติไทย สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ
183 ยาเสพติด สังคมจิตวิทยา จ.เชียงราย
184 ระบบอุปถัมภในสังคมไทย สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
185 ระยะเวลาการคุมประพฤติที่เหมาะสม สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
186 รูปแบบของเรือนจําที่เหมาะสมกับอาชญากรในประเทศไทย สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
187 ระดับความพึงพอใจของประชาชนจังหวัดมหาสารคามในการ

ฝกอบรมการจัดต้ังลูกเสือชาวบาน โครงการปกปองและเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาติ

สังคมจิตวิทยา จ.มหาสารคาม

188 ระดับความสําเร็จของการฝกอบรมอาสาสมัครปกปองสถาบัน สังคมจิตวิทยา จ.มหาสารคาม



11

ท่ี เร่ือง ลักษณะวิชา หนวยงาน/
จังหวัดท่ีเสนอ

(อสป.) ตอการสรางความปรองดองของคนในชาติ  ศึกษากรณี
จังหวัดมหาสารคาม

189 ระบบกลองวงจรปด (CCTU) ชวยลดอาชญากรรมไดมากนอย
แคไหน

สังคมจิตวิทยา จ.ชุมพร

190 ระบบการศึกษากับการสรางสํานึกความเปนไทยในการหวงแหน
สมบัติของชาติ

สังคมจิตวิทยา กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน

191 ลักษณะความผิดที่สมควรใชมาตรการเลี่ยงโทษจําคุก สังคมจิตวิทยา จ.ชัยนาท
192 วิชาประวัติศาสตรกับความมั่นคงของชาติ สังคมจิตวิทยา จ.สมุทรสงคราม
193 วิถีคนไทยกับความมั่นคงของสถาบันชาติ สังคมจิตวิทยา จ.ลพบุรี
194 วิถีชีวิตประชาชนไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข
สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา

195 วิทยุชุมชนกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม
196 วิทยุชุมชนกับความมั่นคง สังคมจิตวิทยา จ.นครสวรรค
197 ศึกษาวิเคราะหแนวทางการใหความชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจาก

ภัยดานความมั่นคงของกระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงสาธารณสุข

สังคมจิตวิทยา ปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย

198 ศึกษาประสิทธิภาพการใชพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย พ.ศ.2550 ในการปองกันและระงับการชุมนุมประทวง
และกอการจลาจล

สังคมจิตวิทยา ปองกันและบรรเทา-
สาธารณภัย

199 สาธารณภัยกับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
200 สังคมไทยในปจจุบันกับสังคมไทยในอนาคต สังคมจิตวิทยา จ.นครราชสีมา
201 สื่อสารมวลชนกับความมั่นคงของชาติ สังคมจิตวิทยา จ.อุดรธานี
202 สมรรถนะที่จําเปนของอาสาสมัครรักษาดินแดนในการรักษาความ

มั่นคงภายใน ในสถานการณปจจุบัน
สังคมจิตวิทยา จ.บุรีรัมย

203 เสรีภาพสื่อมวลชน กับการนําเสนอขาวดานความมั่นคง สังคมจิตวิทยา จ.ชัยภูมิ
204 สิทธิเสรีภาพที่เกินขอบเขต เปนตัวแปรสําคัญตอความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
205 สถาบันหลักกับความมั่นคงของชาติ สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
206 สภาพปญหาและความตองการการติดตาม  ตรวจสอบและประเมิน

แนวโนมของสถานการณที่อาจกอใหเกิดภัยคุกคามดานความมั่นคง
สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
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ภายในของจังหวัดอํานาจเจริญ
207 สภาพปญหาและความตองการในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ

การบริหารงาน กอ.รมน.จังหวัดอํานาจเจริญ
สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

208 สภาพปญหาและความตองการในการมีสวนรวมของประชาชนใน
การปองกันและแกไขปญหาตาง ๆ ที่กระทบตอความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร

สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

209 สภาพปญหาและความตองการในการจัดต้ัง อปพร. หมูบานจังหวัด
อํานาจเจริญ

สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

210 สิทธิขั้นพื้นฐานของบุคคลไรสัญชาติที่เกิดในไทย สังคมจิตวิทยา สถาบันดํารง-
ราชานุภาพ สป.

211 เสถียรภาพและความมั่นคงของแหลงน้ําดิบและการเชื่อมโยงลุมน้ํา
แมกลองกับลุมน้ําเจาพระยา เพื่อการผลิตน้ําประปา

สังคมจิตวิทยา การประปานครหลวง

212 สวัสดิการชุมชน: ความเสมอภาคเสนทางสูสุขและสันติในชุมชน สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง
213 สิทธิและผลประโยชนที่เกษตรกรรายยอยไดรับภายหลังการ

ดําเนินการตามนโยบายโฉนดชุมชน
สังคมจิตวิทยา กรมที่ดิน

214 สถาบันการเงินชุมชน : การแกไขปญหาหนี้สินภาคประชาชน สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน
215 หลักสูตรการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเยาวชนในสถานการณ

ปจจุบันที่มีความขัดแยงทางสังคม
สังคมจิตวิทยา จ. ชัยนาท

216 หมูบานชายแดนกับความมั่นคงชายแดน สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ
217 หลักธรรมาภิบาลกับความมั่นคง สังคมจิตวิทยา จ.นครสวรรค
218 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง หมูบานแหงความสมานฉันทชุมชน สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน
219 หมูบานเศรษฐกิจพอเพียง : ทางเลือกในการปกปองสถาบัน

สมานฉันทคนในชาติ
สังคมจิตวิทยา กรมการพัฒนาชุมชน

220 ศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาแรงงานตางดาว  ใหรอบรูบริบท
ประเทศไทย

สังคมจิตวิทยา จ.สระบุรี

221 อิทธิพลของสื่อที่มีผลกระทบตอความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.บุรีรัมย
222 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน (อบจ., อบต.)กับความมั่นคงภายใน สังคมจิตวิทยา จ.นครพนม
223 องคประกอบจัดระบบและปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สังคมจิตวิทยา จ.อํานาจเจริญ

224 อินเตอรเน็ตกับความมั่นคง สังคมจิตวิทยา จ.นครสวรรค
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225 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน : บทบาทในการเสริมสรางความ
ปรองดองของชุมชน

สังคมจิตวิทยา จ.ลําปาง


