ตารางสอบวิชา TCA 701 : Independent Study
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 – 13.00 น. สอบแบบ ONLINE
อาจารย์ที่ปรึกษา : รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม
ผู้เชี่ยวชาญ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ สิงห์ลาพอง
ที่
เวลาสอบ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
หัวข้อ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

9.00 - 9.20 น.
9.20 - 9.40 น.
9.40 - 10.00 น.
10.00 - 10.20 น.
10.20 - 10.40 น.
10.40 - 11.00 น.
11.00 - 11.20 น.

7630300478
7630300882
7630300999
7630301088
7630301138
7630301153
7630301161

น.ส. พัชรภรณ์ เมธาจีรเวช
น.ส. ณิชารีย์ โสภา
น.ส. พัณณิตา ฤทธิเรือง
น.ส. กุลริสา อากาศวิภาต
น.ส. สมัญญา กฐินทอง
น.ส. ทักษญา หมอกบัว
น.ส. ณัฐสุดา บุญอรณะ

8.
9.

11.20 - 11.40 น. 7630301203 นาย วิษณุ วิตเสถียร
11.40 - 12.00 น. 7630301294 นาย วรวรรธน์ วิมลอุดมสิทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.องอาจ สิงห์ลาพอง
ผู้เชี่ยวชาญ
: รองศาสตราจารย์ ดร.พรพรหม ชมงาม
ที่
เวลาสอบ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
1.
2.
3.

การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองที่ส่งผลต่อการตัดสินใจออกมาเลือกตั้งของผู้มีสิทธิในเขตกรุงเทพมหานคร
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าแบรนด์ HAPPY SUNDAY
ปัจจัยที่สง่ ผลต่อการตัดสินใจเลือกรับประทานร้านอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิวพลาซ่าของ Gen Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อของแฟนคลับชาวไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีผลต่อการชืน่ ชอบศิลปินเกาหลี
ปัจจัยในการเลือกอ่านนวนิยายชายรักชายที่มีอิทธิพลต่อการเปิดรับเรื่องเพศของสาววายในเขตกรุงเทพมหานคร
พฤติกรรมการเปิดรับสื่อที่มีผลต่อความชื่นชอบซีรี่ย์วายเรื่อง เพราะเราคู่กันของเยาวชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของบุคคลที่มีชื่อเสียงของโครงการ Amazing ไทยเท่ มีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวในประเทศของ GEN Y
ในเขตกรุงเทพมหานคร
เนื้อหา และลักษณะการแต่งกายของแนวเพลงฮิปฮอปที่มผี ลต่อพฤติกรรมการแสดงออกของ Gen Z ในเขตกรุงเทพมหานคร
ปัจจัยด้านจิตวิทยาที่มผี ลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสถานบันเทิงย่านเอกมัยของผู้ใช้บริการสถานบันเทิง
ในเขตกรุงเทพมหานคร

หัวข้อ

12.00 - 12.20 น. 7630300122 นาย สุนทรวัฒน์ ธนวัฒนนันทโชติ การใช้และความพึงพอใจต่อการใช้ระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการในองค์การ
เขตกรุงเทพมหานคร
12.20 - 12.40 น. 7630301211 น.ส. นัฐทิยา มงคล
ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในนักแสดงซีรีสว์ ายของกลุ่มแฟนคลับในเขตกรุงเทพมหานคร
12.40 - 13.00 น. 7630301336 นาย สืบแสง แสงทอง
การเปิดรับข่าวสารและการมีสว่ นร่วมทางการเมืองผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของเจนเนอเรชั่นวายในเขตกรุงเทพมหานคร

ตารางสอบวิชา TCA 701 : Independent Study
นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2563
วันเสาร์ที่ 17 กรกฏาคม 2564 เวลา 9.00 – 11.40 น. สอบแบบ ONLINE
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก
ผู้เชี่ยวชาญ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์
ที่
เวลาสอบ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
หัวข้อ
1.

9.00 - 9.20 น.

7630300080 น.ส. ศิริพัทร บุญพิมพ์

2.

9.20 - 9.40 น.

7630301187 น.ส. กชกร ยศนันท์

3.

9.40 - 10.00 น.

7630301195 น.ส. ปภัสสา ศักดิ์ศิริกุล

4.

10.00 - 10.20 น. 7630301252 น.ส. หนึ่งฤทัย ผ่องศรี

การเปิดรับสื่อโฆษณาบนสื่อสังคมออนไลน์และการรู้เท่าทันสื่อโฆษณาทีส่ ่งผลต่อการตัดสินใจซือ้ สินค้าผลิตภัณฑ์เครื่องสาอางของ
วัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของแรงจูงใจพฤติกรรมการเปิดรับการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจ ต่อแฟนเพจ “ติดโปร” ที่ส่งผลต่อความตัง้ ใจซื้อ
เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านผ่านช่องทาง อี-คอมเมิร์ซ ของสมาชิกแฟนเพจ “ติดโปร”
อิทธิพลของการสื่อสารแบบปากต่อปาก (WOM) บนสื่อสังคมออนไลน์และความไว้วางใจที่มีผลต่อความตั้งใจท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยในยุคโควิด-19 ระลอก 3 ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร
อิทธิพลของการรับรู้การใช้นวัตกรรมที่ส่งผลต่อความตั้งใจใช้ธนาคารออนไลน์ของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครในยุคโควิด -19

อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์ณัชชัช กนกงามวิทโรจน์
ผูเ้ ชี่ยวชาญ
: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีรพงษ์ พวงเล็ก
ที่
เวลาสอบ
รหัสนักศึกษา
ชื่อ
1.
2.
3.
4.

10.20 - 10.40 น. 7630300338 น.ส. พัชรพร โกษยพงศ์
10.40 - 11.00 น. 7630300544 น.ส. นันทิตา ดูเบย์

หัวข้อ

พฤติกรรมการเปิดรับและความพึงพอใจที่มีต่อรายการข่าวข้นคนข่าวทางช่อง Nation TV ของผู้ชมในเขตกรุงเทพมหานคร
ความสัมพันธ์ระหว่างการเปิดรับข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง” กับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในรูปแบบฐานวิถี
ชีวิตใหม่ ของนักศึกษาปริญญาตรี ในเขตกรุงเทพมหานคร
11.00 - 11.20 น. 7630300668 นางสาว ณิชกานต์ วระศิษฐ์ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับชมเนื้อหาโฆษณาผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าของประชาชนวัยรุ่น
เพศหญิงในเขตกรุงเทพมหานคร
11.20 - 11.40 น. 7630301096 นาย สุวฤทธิ์ นันทรักษ์ชัยกุล การเปิดรับสื่อที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการตัดสินใจใช้บริการสตรีมมิงแบบบอกรับเป็นสมาชิกทาง Netflix ของวัยรุ่นในเขต
กรุงเทพมหานคร

