
ตารางสอบ วชิา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 

สาขา MBA ภาคปกติ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2558   

 
 

 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.สุทธินนัทน ์พรหมสุวรรณ            ผู้เชีย่วชาญ ดร.พิศสุภา ปัจฉิมสวสัดิ์                
 

หลกัสูตรภาษาไทย : พฤตกิรรมองค์กร 
 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-57-02-0422-7 1. น.ส. วรันธร ทรงเกียรติศักดิ ์ 15.00- 15.15 น. ปัจจัยสภาพแวดลอ้ม ปัจจัยความปลอดภัย และปัจจัยแรงจูงใจในการทํางานที่มี

ผลต่อคุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานโรงงานและหน่วยสนับสนุนของ
โรงงานน้ําตาล สหเรอืง จํากัด จังหวัดมุกดาหาร 

7-57-02-0075-3 2. น.ส. ลดัดาวัลย์ กมลสรวงเกษม 15.15- 15.30 น. การศึกษาข้อมลูส่วนบุคคล ความเป็นอยู่ที่ด ีความพึงพอใจในงาน และความ
ผูกพันของพนักงาน ที่มีผลตอ่ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน ของพนักงานบริษัท 
เครือข่ายการสื่อสารแห่งหนึ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันพุธที่ 23 มีนาคม  2559 เวลา 15.00 – 16.00 น. ห้อง 986



ตารางสอบ วชิา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 

สาขา MBA ภาคปกติ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2558   

 
 

 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.เกษมสันต์ พพิัฒน์ศิรศิกัดิ์            ผู้เชี่ยวชาญ ดร.สคุนธ์ทิพย ์รัตนภูพันธ ์
 

หลกัสูตรภาษาไทย : MBA-SMEs 
 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-57-02-0175-1 1 น.ส. วิจิตตรา ครูเจ้าปัญญา 9.00-9.20 น. แผนธุรกิจจําหน่ายรองเท้าหนังสําหรับผู้ชายเฉพาะกลุ่ม 
7-57-02-0380-7 2 นาย อรภกุล คํานักดิษฐ์ 9.20-9.40 น. แผนธุรกิจศูนย์บริการสร้างผลิตภัณฑ์เพื่อสขุภาพและความงามแบบเบ็ดเสร็จ 

ห้างหุ้นส่วนจํากัด แอท็ออนโอเค 
7-57-02-0345-0 3 น.ส. ณัฐชยา พรสัมฤทธิ์ 9.40-10.00 น. แผนธุรกิจการศึกษางานวิจัยเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอทิธิพลตอ่พฤติกรรมการเลือก

รับบริการคลีนิกความงามและผิวพรรณในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม  2559 เวลา 9.00  – 9.40  น. ห้อง 981



ตารางสอบ วชิา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 

สาขา MBA ภาคปกติ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2558   

 
 

 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สคุนธท์ิพย์ รัตนภูพันธ ์            ผู้เชีย่วชาญ ผศ.ดร.เกษมสันต์ พิพัฒนศ์ิรศิกัดิ์ 
 

หลกัสูตรภาษาไทย : การตลาด 
 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-57-02-0111-6 1 นาย ดนุสรณ์ อรัญสุคนธ์ 10.00-10.20 น. การรับรู้คุณค่าตราสินค้าที่ส่งผลต่อความจงรักภักดีตอ่ตราสินค้าประเภท

ผลติภัณฑ์จัดแต่งทรงผมของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
7-57-02-0126-4 2 น.ส. อัจฉรา มปีระสพ 10.20-10.40 น. การเสนอขายผ่านออนไลน์ทีม่ีผลตอ่แนวโนม้การตดัสินใจเลือกใช้บริการร้าน พี 

พี ซุปเปอรม์าร์เก็ตในจังหวดัระยอง 
7-57-02-0131-4 3 น.ส. รัตนาภรณ์ กรวยสวัสดิ ์ 10.40-11.00 น. ปัจจัยแรงจูงใจของผู้บรโิภคทีม่ีผลกระทบตอ่ความตั้งใจในการซื้อซ้ําผลิตภัณฑ์

เครื่องดืม่บํารุงสุขภาพของบริโภควัยทํางาน ในจังหวัดนครราชสีมา 
7-57-02-0144-7 4 นาย ศักดิส์ิทธิ์ ธรรมาธิวัฒน์ 11.00-11.20 น. ความพึงพอใจตอ่คุณค่าตราสนิค้าที่มีอทิธิพลตอ่การตัดสินใจซือ้สินค้าและใช้

บริการห้างซูเปอร์เซ็นเตอร์ของผู้บริโภคในจังหวัดสมทุรปราการ 
7-57-02-0171-0 5 น.ส. ภัทราภร รุจิระเศรษฐ 11.20-11.40 น. การประชาสัมพันธ์และอิทธพิลการบอกเลา่ปากต่อปากทีม่ีผลตอ่การตดัสินใจ

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
7-57-02-0262-7 6 น.ส. ธนัชญา วิสิฐศุภากร 11.40-12.00 น. การรับรู้โฆษณาผ่านสื่อโทรทศัน์และทัศนคติที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์และคุณภาพที่

รับรู้ของผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้าของผู้หญิงในจังหวัดอุบลราชธานี 
7-57-02-0299-9 7 น.ส. ภัศยารินทิ์ เลิศอภิสิทธิ  12.00-12.20 น. ความคาดหวังเกี่ยวกับสินค้า และความไว้วางใจในตราสินคา้ ส่งผลตอ่การตั้งใจ

ซื้อสินค้าเฮาสแ์บรนด ์ประเภทเกอร์รีแ่ละเครื่องดืม่ ในเขตกรุงเทพมหานคร 
 
 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม  2559 เวลา 10.00  – 12.20  น. ห้อง 981



ตารางสอบ วชิา บธ. 715 การค้นคว้าอิสระ 

สาขา MBA ภาคปกติ 

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศกึษา 2558   

 
 

 

 
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.สเุมธ ีวงศ์ศกัดิ์            ผู้เชี่ยวชาญ........................................................... 
 

หลกัสูตรภาษาไทย : การตลาด 
 

Student Code No. Name เวลาสอบ ชื่อเรื่อง 
7-57-02-0081-1 1 น.ส. เบญจวรรณ จู๋แหลมฟ้า ............... การศึกษาประสิทธิภาพการให้บริการขนส่ง ของ บรษิัทเบญจวรรณ แอนด์ บวร 

ขนส่ง จํากัด ในภาคกลางของประเทศไทยโดยรถบรรทุก 
7-57-02-0338-5 2 น.ส. บุญสติา เนียมหมวด ............... การศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้การบริหารงานแบบ Green Supply Chain 

ในธุรกิจภาคการเกษตรของกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงโกสน แขวงบางมด จังหวัด
กรุงเทพมหานคร 

7-57-02-0396-3 3 นาย พุฒิพงศ์ รอดเจริญ ............... การศึกษากิจกรรมทางโลจิสติกส์เพื่อเพิ่มประสทิธิภาพกระบวนการผลติสินค้า
เกษตรไมด้อกไม้ประดับประเภท โกสน 

 
 
 
หมายเหต:ุ กําลังดําเนินการ 
 

วัน…….ที…่…..มีนาคม  2559 เวลา …….  – ………  น. ห้อง……………


