
 

ตารางสอบวิชา CA 601/ 701: การค้นคว้าอิสระ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2559   เวลา 9.00 - 10.00 น. 

ณ ห้อง 985 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจรญิ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student Code No. Name ชื่อเรื่อง เวลา อาจารย์ที่ปรึกษา 1 อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ผู้เชี่ยวชาญ 

7-57-03-0032-2 1 น.ส. ธัญชนก ศิริโสภิตกุล การประเมินความต้องการจําเป็นด้าน

จริยธรรมในการใช้เฟซบุ๊คของวัยรุ่นไทย

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

9.00-9.30 น. ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์  รศ.ดร.บุบผา เมฆศรีทองคํา ดร.ปฐมา สตะเวทิน 



 

ตารางสอบวิชา CA 601/ 701: การค้นคว้าอิสระ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559   เวลา 12.00 - 14.00 น. 

ณ ห้องประชมุ 1 คณะนเิทศศาสตร์ C1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต 

 

 

 

เรียนเชิญ คณะกรรมการสอบรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 1 คณะนิเทศศาสตร์ C1 ชั้น 2 

Student Code No. Name ชื่อเรื่อง เวลา อาจารย์ที่ปรึกษา 1 อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ผู้เชี่ยวชาญ 

7-53-03-0079-2 1 นาย ธนากร พ่วงไพบูลย์ กลยุทธ์การสื่อสารประชาสัมพันธ์

เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัด

ชัยนาท 

12.00-12.30 น. ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ ดร.มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย 

7-55-03-0113-4 2 นาย ปิติบดี สวนสุวรรณ์ กลยุทธ์การสื่อสารการตลาดเพื่อ

ส่งเสริมรายการข่าวกีฬาและ

รายการกีฬาของช่องสยามสปอร์ต 

นิวส์ ทรูวิชั่น 693 

12.30-13.00 น. ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม ผศ.ดร.ธรรญธร ปัญญโสภณ ดร.มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย 

7-57-03-0067-8 3 นาย เจสัณห์ จุฑาภัทร คีตสิน  กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อสร้างความ

ผูกพันภายในองค์กรของธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ 

13.00-13.30 น. ผศ.ดร.พรพรหม ชมงาม  ดร.มนฑิรา ธาดาอํานวยชัย 



 

ตารางสอบวิชา CA 601/ 701: การค้นคว้าอิสระ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559   เวลา 10.00 - 15.00 น. 

ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจรญิ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 

Student Code No. Name ชื่อเรื่อง เวลา อาจารย์ที่ปรึกษา 1 อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ผู้เชี่ยวชาญ 

7-52-03-0013-3 1 น.ส. พรรัมภา พรรณลึก ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านคุณลักษณะ 

พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ ภาพลักษณ์ของ

วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา เพชรบูรณ์และการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียนโรงเรียนใน

เขตจังหวัดเพชรบูรณ์ 

10.00-10.30 น. ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์  ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7-56-03-0007-6 2 นาย พิชญ์ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา พฤติกรรมการเปิดรับสื่อ การรับรู้ด้าน

ภาพลักษณ์และการตัดสินใจเลือกศึกษาต่อ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และ

นักเรียนอาชีวศึกษาในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

10.30-11.00 น. ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์  ผศ.ดร.พัชราภรณ์ เกษะประกร ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

เรียนเชิญ คณะกรรมการสอบรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 981 

7-56-03-0024-1 3 นาย พรเทพ อินพรหม การนําเสนอข่าวภัยแล้ง พ.ศ. 2558: กรณี

เปรียบเทียบหนังสือพิมพ์ไทยรัฐและ

หนังสือพิมพ์ข่าวสด 

13.00-13.30 น. ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ ดร.ปฐมา สตะเวทิน ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7-52-03-0172-7 4 น.ส. พัชร์สิตา รัฐโชติพิริยกร ทัศนคติและพฤติกรรมการบริจาคเงินเพื่อ

ช่วยเหลือสัตว์บนเครือข่ายสังคมออนไลน์: 

กรณีศึกษาบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

เฟสบุ๊ค ในประเทศไทย 

13.30-14.00 น. ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม  ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ 



ตารางสอบวิชา CA 601/ 701: การค้นคว้าอิสระ 

ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2558 

 วันพุธที่ 28 กันยายน 2559   เวลา 9.00 - 15.00 น. 

ณ ห้อง 981 ชั้น 8 อาคาร ดร.เจรญิ คันธวงศ์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตกล้วยน้ําไท 

Student Code No. Name ชื่อเรื่อง เวลา อาจารย์ที่ปรึกษา 1 อาจารย์ที่ปรึกษา 2 ผู้เชี่ยวชาญ 

7-57-03-0074-4 1 น.ส. ชุติกาญจน์ มิ่งรัตน์ติกรณ์ การศึกษาความไว้วางใจ ความพึงพอใจและ

ความซื่อสัตย์ภักดีต่อตรา ของลูกค้าประกันภัย

รถยนต์ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) 

9.00-9.30 น. ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต 

 

ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7-56-03-0038-1 2 น.ส. กุลกานต์ เชิดชูธรรม การศึกษาประสิทธิผลของการสื่อสารด้าน 

การับรู้ ทัศนคติและความไว้วางใจที่มีต่อ 

“ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5” ในฐานะที่เป็น 

เครื่องหมายรับรองคุณภาพ ของผู้บริโภคใน

เขตกรุงเทพมหานคร 

9.30-10.00 น. ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต 

 

ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7-57-03-0022-3 3 น.ส. กฤตกมล นันทสันติ การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ และความพึง

พอใจจากการรับฟัง วิทยุออนไลน์ MRadio 

10.00-10.30 น. ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต ผศ.ดร.พงษ์ วิเศษสังข์ ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7-57-03-0092-6 4 น.ส. สุธิดา แซ่อึ้ง การสื่อสารความหมายผ่านรอยสักของวัยรุ่น

ไทย 

10.30-11.00 น. ผศ.ดร.ธีรพล ภูรัต ดร.ธัญญลักษณ์ เอนกจํานงค์พร ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

เรียนเชิญ คณะกรรมการสอบรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้อง 981 

7-57-03-0117-1 5 น.ส. วิภาภรณ์ นันทสุทธิวารี กลวิธีการสื่อสารสินค้าประเภทเครื่องสําอาง 

ผ่านเน็ตไอดอลทางสื่อสังคมออนไลน์กับการ

ตัดสินใจซื้อของวัยรุ่นหญิงไทย 

13.00-13.30 น. ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 

7-57-03-0034-8 6 น.ส. วิกุล เคางาม อิทธิพลของการสื่อสารกับพฤติกรรมการแต่ง

กายเสื้อผ้ามือสองสไตล์วินเทจของวัยรุ่นไทย 

13.30-14.00 น. ผศ.ดร.มัลลิกา ผลอนันต์ ผศ.ดร.ภัทรภร สังขปรีชา ผศ.ดร.อริชัย อรรคอุดม 


