
ลําดับ เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นาย เกียรติสกนธ กลิ่นสุวรรณ การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเยาวชน เรื่อง แบ ฮยองจิน ออทิสติกนองทอง รศ.จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

2 นางสาว วศินี สายพิมพ การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมจีนเรื่องบัลซัล กับ สาวนอยชางเย็บผาชาวจีน รศ.จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

3 นางสาว นฤมล ปดจัตุรัส การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเกาหลี เรื่อง พระจันทรคงรูสินะ ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง

4 นาย อิศราวุธ อบหอม การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเกาหลี เรื่อง กาซิโกกิ ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง

5 นาย จักรี วองสัธนพงษ การศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมเรื่องทรัพยในดิน อ.ปทมา  ฑีฆประเสริฐกุล

6 นาย จิตติวัฒน เตชะรัตนยืนยง การศึกษาและวิเคราะหวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง โบโบ พิราบขาวผจญภัย อ.ปทมา  ฑีฆประเสริฐกุล

7 นางสาว ณฐพร คงจินดามุนี การศึกษาวิเคราะหพระราชนิพนธแปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เรื่อง "เมฆเหินน้ําไหล"

อ.ปทมา  ฑีฆประเสริฐกุล

8 นางสาว สุดาพร รักษาชาติ การวิเคราะหวรรณกรรมแปลญี่ปุน เรื่อง อยากกูรองบอกรักใหกองโลก อ.ปทมา  ฑีฆประเสริฐกุล

9 นางสาว ชนิกานต เล็กวิจิตรธาดา การศึกษาวิเคราะหนวนิยายของวีกีชอลเรื่อง "โลกใบเล็กของเด็กเกาขวบ"และเรื่อง 

"นายเมน"

อ.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย

10 นางสาว ชมพูนิกข นามสุวรรณ การศึกษาวิเคราะหนวนิยายชุดเทลส ออฟ ดิโอโตริ เลม 1 ตอนเหยียบถิ่นพยัคฆ อ.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย

11 นางสาว ศิริพร เพ็ชรนิล การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง เมืองมหัศจรรยแหงหุบเขาสายหมอก อ.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย

12 นาย ชาลี ยั่งยืน การศึกษาวิเคราะหรวมเรื่องสั้น "After the Quake" ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

13 นางสาว กุลธารินทร พูนศรีพัฒนา การศึกษาวิเคราะหนวนิยายเรื่อง รักนี้ชั่วนิรันดร ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

14 นาย วรพจน มหิมา การศึกษาวิเคราะหนวนิยายแปลญี่ปุนเรื่อง กรีดหัวใจเกอิชา ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

15 นาย อัชฌวุฒิ เปลี่ยนสมัย การศึกษาวิเคราะหวนวนิยายแปลเกาหลีเรื่องเด็กๆ แหงหมูบานเควง-อีบุรี ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

16 นาย โชตวิชช แหงวงศงาม การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมจีนเรื่อง จังซงศึกสองตระกูล อ.วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา

17 นางสาว ดารุณี มหาสุภาพ การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมจีนเรื่อง จดหมายลับไปเหอ อ.วิมลศิริ  กลิ่นบบุผา

18 นางสาว แพรวไพลิน ดิษฐะ การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมจีนเรื่องเฒาจันทราปฏิหาริยรักขามภพ อ.วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาวรรณกรรม ปการศึกษา 2550

ชื่อ-สกุล



ลําดับ เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาว เบญจพร สีดา "มนุษยนิยม" ในงานภาพยนตรของอากิระ  คุโรซาวา อ.สรรเสริญ    สันติวงศ

2 นาย พงศศิริ รัตนโฆสิต ซามูไรในโลกภาพยนตร อ.สรรเสริญ    สันติวงศ

3 นางสาว ชุติมา รัตนเมธางกูร Kitaro กับเพลงประกอบสารคดี Silk road รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

4 นางสาว ตรีชฎางส ศิลปจารุ อิทธิพลเพลงญี่ปุนตอสังคมไทย เพลงแนวรอค (J-Rock) รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

5 นางสาว เพชราภรณ ผิวพิมพดี กูเจิ๊ง : อิทธิพลตอเครื่องดนตรีในเอเชียตะวันออก รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

6 นาย จักรพงษ โสภา อิทธิพลจีนที่มีตอจิตรกรรมภาพทิวทัศนญี่ปุนในสมัยมุโรมาจิ อ.สุพิชฌาย   แสงสุขเอี่ยม 

7 นางสาว อรัญญา กมลเลิศวณิช "สามกก" ภาพสลักหินรอบพาไล พระอุโบสถวัดพิชัยญาติการาม อ.สุพิชฌาย   แสงสุขเอี่ยม 

8 นาย สุรสิทธิ์ แสงเสนห ภาพจิตรกรรมยามาโตะเอะในสมัยฟูจิวาระ (สมัยเฮอิอันตอนปลาย) อ.สุพิชฌาย   แสงสุขเอี่ยม 

: กรณีศึกษาภาพมวนเจาชายเกนจิ

9 นางสาว กุลพิธาล กองชาวนา อทิธิพลศิลปะจีนในพระมหาเจดียสี่รัชกาล อ.สุพิชฌาย   แสงสุขเอี่ยม 

10 นางสาว แกวกานดา วิริยา เทคนิคการแสดงของละครคาบุกิ อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

11 นางสาว ดาววดี เพชรบรม การแสดงระบําและละครหนากากจากความเชื่อทางจิตวิญญาณสูการแสดงสะทอนสังคม อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

12 นางสาว นภวรรณ นาควัชระ ฉากกับคุณคาในละคร โดยมองผานละครเรื่อง Autumn in my heart อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

13 นางสาว ปยฉัตร หวยหงษทอง นาฏศิลปกวนอิมพันมือ กรณีศึกษาเทคนิคการกํากับและการสื่อสารที่มีตอนักแสดง อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

ผูมีความสามารถทางการไดยินและการพูดบกพรอง

14 นาย กฤษณ คํานนท การถายทอดวัฒนธรรมโดยผานละครเมโลดรามาจากประเทศเกาหลี อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

สูละครเมโลดรามาในประเทศไทยในชวง 1 ทษวรรษ (2000 - 2010)

15 นางสาว มานิตา จันทรชวงโชติ การเชิดหุนละครเล็กของนาฏยสภาหุนละครเล็ก (โจหลุยสเธียเตอร) อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

กับการแสดงหุนเชิดบุนระคุของญี่ปุน

16 นางสาว ศศิตา  สมบัติเจริญ เกอิชา : กระบวนการเปนศิลปนภายใตบทบาทการแสดงศิลปะ อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

17 นาย พิสาข มานะกิจ กรณีศึกษา การเปรียบเทียบเทคนิคการแสดงภาพยนตรระหวางภาพยนตรเกาหลีเรื่อง อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

IL MARE กับภาพยนตรรีเมคโดยฮอลลีวูดเรื่อง THE LAKE HOUSE

18 นางสาว จุฑาธิป เหมยากร การศึกษาศิลปะการปองกันตัวเทควันโด : กีฬาแหงศิลปะการแสดง อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

19 นางสาว นพวรรณ วงศวรรธนะกิจ งิ้ว : แสงไฟที่ริบหรี่ไปพรอมกับความนิยมที่ลดลงในปจจุบัน อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

20 นางสาว วาสนา หวานสนิท กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : อุปราการจีนงิ้วปกกิ่งและงิ้วเยาวราช คณะเมงป.ปลา อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

ชื่อ-สกุล

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ  สาขาศิลปะ  ปการศึกษา 2550



ลําดับ เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาว วริษฐา บุญสถาพรพงษ สงครามเกาหลี โศกนาฏกรรมที่โลกเมิน (ค.ศ.1950 - 1953) อ.ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ

2 นางสาว ชุตินันท สมบูรณกุลวุฒิ บทบาทความเปนผูนําของเติ้งเสี่ยวผิง คศ.1920 -1989 ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

3 นางสาว ณัฐชา จันทรวงศ การศึกษาความเปลี่ยนแปลงความคิดเห็นเกี่ยวกับพระนางบูเช็กเทียนของ ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

ผูผลิตงาน ตางยุคสมัย

4 นางสาว ภัทริสรา สุวิชานรากุล ถังไทจง  ฮองเต จักรพรรดินักปกครอง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

5 นางสาว รวีรัตน พรรณรังษี ซูสีไทเฮากับการลมสลายของราชวงศชิง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

6 นางสาว สุภาพร เอกบุตร สงครามฝน : เบื้องหลังการพายแพสงครามฝน ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

7 นางสาว ชนินาถ แสนสุข ขันทีกับบทบาททางการเมืองในราชสํานักจีน ผศ.มนัส  เกียรติธารัย

8 นางสาว ฐานิญา วรรโณภาส การกอตั้งและลมสลายของราชวงศฉิน ผศ.มนัส  เกียรติธารัย

9 นาย ปพนธนัย วานิชนาวิน ชาวจีนโพนทะเลในประเทศไทย ผศ.มนัส  เกียรติธารัย

10 นางสาว พรพรรณ หงษวิบูลผล บทบาทของกองทัพแดงระหวางปค.ศ.1927-1949 ผศ.มนัส  เกียรติธารัย

11 นางสาว อัจฉรียา ชูเรือง เจิ้งเหอ นายพลเดินเรือแหงราชวงศหมิง ผศ.มนัส  เกียรติธารัย

12 นางสาว อภิญญา สิงคาลวณิช เสนทางสายไหม : จากเสนทางประวัติศาสตรสูเสนทางแหงอารยธรรม ผศ.มนัส  เกียรติธารัย

13 นางสาว จันทมาศ สมบุญ บทบาทของไซบัตสุตอพัฒนาการทางเศรษฐกิจของญี่ปุนตั้งแตสมัยเมอิจิถึง ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

สมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1868-1964)

14 นางสาว จุติกุล เครือคํา บทบาทของกามิกาเซในสงครามมหาเอเชียบูรพา ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

15 นางสาว เยาวดี รุงเจริญพร ความสําคัญของไทยตอกองทัพญี่ปุนในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา(1941-1945) ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

16 นางสาว วัลลภาภรณ ทัพพะปุรณะ เกอิชา ในสังคมญี่ปุน : ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลง ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

17 นางสาว ศิริพร สุทธิสาร บทบาทของญี่ปุนตอการผนวกเกาหลี ระหวาง ค.ศ.1910-1945 (พ.ศ.2453-2488) ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

18 นางสาว อุทัยกร กิ่งแกว การพัฒนาเศรษฐกิจของญี่ปุนหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (ระหวาง ค.ศ.1945-1973) ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

ชื่อ-สกุล

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาประวัติศาสตร  ปการศึกษา 2550



ลําดับ เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาว ดลสุข อุดมรัสมี การวิเคราะหปจจัยที่สงผลตอการทองเที่ยวมณฑลเสฉวน ผศ.สมชาติ  อูอน

2 นางสาว ปทมา  สมบูรณธนกิจ การพัฒนาน้ําพุรอนเพื่อประโยชนทางดานเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุน ผศ.สมชาติ  อูอน

3 นางสาว ปณัชช อินทรตนวงศ ผลกระทบของการเกิดแผนดินไหวตอเศรษฐกิจประเทศญี่ปปุน ผศ.สมชาติ  อูอน

4  นางสาว วราภรณ บุญมี การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตออาหารจีนในประเทศจีน ผศ.สมชาติ  อูอน

5 นางสาว กัญญา ศรีบัวเผื่อน ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมลฑลเจอเจียง ผศ.สมชาติ  อูอน

6 นางสาว ศศิภา ไวยชิตา ปจจัยในการขยายตัวการปลูกชาในประเทศจีน ผศ.สมชาติ  อูอน

7 นางสาว ณัฐญา  ศรีบูระไชย ไทลื้อในสิบสองปนนา ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

8 นางสาว ปใหม นันทกังวาล มุสลิมในเขตปกครองตนเองหนิงเซี่ยหุย ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

9 นางสาว พนิฎา ภัทรแกวอําไพ บทบาทของเสนทางสายไหมกับการทองเที่ยว ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

10 นางสาว พรพรรณ เมธาวีกุลชัย การขยายตัวของรานอาหารญี่ปุนในกรุงเทพมหานคร ชวงปพ.ศ.2542 ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

ถึงปจจุบัน

11 นางสาว พรรณนาลา ดวงรัตน การทองเที่ยวฮองกง ประตูสูโลกตะวันตกของจีน ผศ.จรัญ  แสงพุม

12 นางสาว ชณัฏฐิยา ชมภูพื้น ยูนนานกับมิติการทองเที่ยว ผศ.จรัญ  แสงพุม

13 นางสาว วรรณวิสา ดวงขาว การทองเที่ยวประเทศเกาหลีใต ผศ.จรัญ  แสงพุม

14 นางสาว สุทัสสา กําภูพงษ การศึกษาแนวทางการพัฒนาและการสงเสริมการทองเที่ยวของประเทศญี่ปุน ผศ.จรัญ  แสงพุม

15 นางสาว ณัฐเศาร เสริฐสุวรรณกุล การทองเที่ยวทิเบต ผศ.จรัญ  แสงพุม

16 นางสาว ประไพพร กอนจันทรเทศ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส : บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส รศ.ดร.วิชัย   ศรีคํา

17 นางสาว ประภาศิริ โอภาสกิตติคุณ อุตสาหกรรมการตอเรือในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี : บริษัท ฮุนได เฮฟวี่ รศ.ดร.วิชัย   ศรีคํา

อินดัสทรีส

18 นางสาว ธนพร เอี่ยมสุนทร อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมสําเร็จรูปในประเทศเกาหลีใต รศ.ดร.วิชัย   ศรีคํา

ชื่อ-สกุล

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาภูมิศาสตร  ปการศึกษา 2550



ลําดับ เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาว ณพรัตน เพ็ญพิชัย การวิพากษปญหาศีลธรรมในการตูนญี่ปุนเรื่อง Death Note ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

2 นางสาว วรัญู ฉายผุด วิถีชีวิตและความคิดความเชื่อที่อยูเบื้องหลังชาวจีนในประเทศไทย ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

3 นางสาว สิริยุพา จันทรแจมรัศมี ฮวงซุย พื้นที่สวนตัวหลังความตายของคนจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

4 นางสาว สีวิกา สุขสวัสดิ์ ชา กบั เซ็น : มิติทางศาสนาในวิถีชีวิตประจําวันของชาวญี่ปุน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

5 นางสาว อติพร ประดาสุข ตํานานเทพเจา (โคจิกิ) กับวิถีชีวิตชาวญี่ปุน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

6 นางสาว อําไพวรรณ พรรณรังษี สวนหิน : ธรรมชาติสูการบรรลุหลักธรรมแหงเซน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

7 นางสาว จุฑารัตน อนันตสิริภิญโญ แดจังกึม : สตรีในอุดมคติของสังคมเกาหลีรวมสมัย อ.ศากุน  ภักดีคํา

8 นางสาว ปวลี สมพงษธรรม ทัศนะตอสตรีในแนวคิดหยินหยางของปรัชญาเตา อ.ศากุน  ภักดีคํา

9 นางสาว เพียรพิณ นอยนํานนท อิทธิพลและความเชื่อเกี่ยวกับพระโพธิสัตวกวนอิมในเอเชีย อ.ศากุน  ภักดีคํา

10 นาย ณฤธรณ อนุสรณสิทธิ์ ชีวิตหลังความตายกับความเชื่อของศาสนาเตา อ.ศากุน  ภักดีคํา

11 นาย สมัชญ สิมะโรจน ผลกระทบแนวคิดลัทธิขงจื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจจีนสมัยราชวงศชิง อ.ศากุน  ภักดีคํา

12 นางสาว สุวพรรณ แปนเจริญ แนวคิดชาตินิยมเกาหลี : การศึกษาชาตินิยมเกาหลีผานละครเรื่อง "จูมง" อ.ศากุน  ภักดีคํา

13 นาย ปริญญา นิ่มนวล ลัทธิขงจื้อกับการบริหารองคกรเกาหลี อ.ศากุน  ภักดีคํา

14 นางสาว ศันศนีย หิรัญจันทร ลัทธิขงจื้อกับสถานภาพสตรีเกาหลีสมัยราชวงศโชซอน อ.ศากุน  ภักดีคํา

ชื่อ-สกุล

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาปรัชญา  ปการศึกษา 2550



ลําดับ เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาว เลิศนภา  ณรังษี แชโบล : บทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจและการเมืองของเกาหลีใต อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

2 นางสาว สุนันทา คลายกรูฏ การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันตกของจีน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

3 นาย อภิรัชต อัครพัฒนวงษ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยผานการปฏิรูปการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

4 นางสาว ปาณิสรา ธีระอนุกูล 30 ป ความสัมพันธทางการทูต ไทย-จีน (พ.ศ.2518-2548) รศ.นฤมิตร  สอดศุข

5 นางสาว ปฐมพร ปฐมรพีพงศ การรวมประเทศจีน-ไตหวัน รศ.นฤมิตร  สอดศุข

6 นางสาว ปญจรัตน ตั้งแจมสวัสดิ์ ความสัมพันธระหวางไทย-ญี่ปุน ในรอบ 120 ป (พ.ศ.2430-2550) รศ.นฤมิตร  สอดศุข

7 นางสาว ภัสสร อิชยพฤกษ นโยบายความมั่นคงของญี่ปุนในยุคหลังสงครามเย็น รศ.นฤมิตร  สอดศุข

8 นางสาว ศิรินภา วิเศษสมิต วิกฤตการณนิวเคลียรในเกาหลีเหนือกับบทบาทของสหรัฐอเมริกา รศ.นฤมิตร  สอดศุข

9 นางสาว ชนิดา เกิดปน ประเพณีมัดเทา:เครื่องพันธนาการสตรีจีน อ.นาตยา   อยูคง

10 นางสาว ปทมา รามนัฏ อํานาจแหงพิธีชงชา อ.นาตยา   อยูคง

11 นางสาว รัชกรณ พิริยะแพทยสม ฉีเผา จากอดีตถึงปจจุบัน อ.นาตยา   อยูคง

12 นางสาว สุภานันท จันทวิจิตร เพศสภาพที่ปรากฏในภาพยนตรเกาหลี อ.นาตยา   อยูคง

13 นางสาว อรณิช วงศศิริสิน เกาหลีฟเวอรกับสังคมไทย อ.นาตยา   อยูคง

14 นางสาว สุทธศิริ พิชัยกุล การตบแตงรางกายของวัยรุนญี่ปุน อ.นาตยา   อยูคง

15 นางสาว กีรติ ผลผลา พรรคการเมืองกับการพัฒนาทางการเมืองศึกษากรณีพรรคเสรีประชาธิปไตยของญี่ปุน ชวง1993-1997 อ.เชษฐา  พวงหัตถ

16 นางสาว ปญจพร จิรประเสริฐสุข ผลกระทบหลังการคืนเกาะฮองกงศึกษาในชวง ป ค.ศ.1997 จนถึง ค.ศ.2002 อ.เชษฐา  พวงหัตถ

17 นางสาว กิติยา บัวคํา ปญหาการสืบทอดอํานาจของจักรพรรดิในญี่ปุน : ศึกษากรณีการเรียกรองใหมีการแกไขรัฐธรรมนูญ อ.เชษฐา  พวงหัตถ

เกี่ยวกับการสืบราชบัลลังก

ชื่อ-สกุล

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ   สาขาสังคมศาสตร ปการศึกษา 2550


