
ลําดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาวชัชฎา  พาชัยยุทธ กวีคิมชีฮา กับ ผลงานเพื่อการตอสูอํานาจเผด็จการในเกาหลีใต ในยุค

สาธารณรัฐที่ 1 - สาธารณรัฐที่ 4

อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

2 นางสาวเกวลี   ชัยวิชา บทบาทของทหายไทยในสงครามเกาหลีระหวางป พ.ศ. 2493 - 2496 อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

3 นางสาวดวงพร   จันทรดี เกาหลีหลังการแหบงประเทศที่เสนขนานที่ 38 (ค.ศ.1948 - ค.ศ.1979) อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

4 นางสาวนฤมล  นิเกตุนอย แชโบลธุรกิจที่ทรงอิทธิพลในสาธารณรัฐเกาหลี ค.ศ.1961 - 1997 อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

5 นางสาวปรมาภรณ   ใจมั่น เกาหลีภายใตการยึดครองของญี่ปุน ค.ศ.1910 - 1945 อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

6 นายรุงศักดิ์  จิรผลิน อิทธิพลของขงจื๊อในดินแดนคาบสมุทรเกาหลีสมัยราชวงศโชซอน อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

7 นางสาวสุธาสินี  ไกรสุวรรณ ฮันบกกับภาพสะทอนสังคมเกาหลใีนสมัยโคโชซอนถึงปจจุบัน อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

8 นางสาวอรปวีณ  จิตรทาน การคาระหวางประเทศของสาธารณรัฐเกาหลีใตศึกษาจากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจฉบับที่ 1 - 7 (ค.ศ.1962-1996)

อ.ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ

9 นางสาวฐิติรัตน  วัณนาวิบูล วิวัฒนาการการแพทยแผนจีนและการฝงเข็มในประเทศไทย ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

10 นางสาวทัศนสุดา  ธนาฐิตินันทน จอมจักรพรรดิจิ๋นซีฮองเต : มหาราชหรือทรราช ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

11 นางสาวนฤมล  อาจไพรินทร การนําประวัติศาสตรมาถายทอดเปนภาพยนตร กรณีศึกษา : พระราชประวัติ

ของพระนางซูสีไทเฮา

ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

12 นางสาวเมธิณี  อนวงศ สงครามนานกิง : สงครามแหงความขัดแยงระหวางจีน - ญี่ปุน ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

13 นางสาวศิวพร  กิจจิว การปฏิวัติจีนและอุดมการณเรื่องลัทธิไตรราษฎรของ ดร.ซุนยัดเซ็น ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

14 นางสาวอรทิพา  โชคอินพลับ ยอนรอยการประทวง ค.ศ.1989 (พ.ศ.2532) ที่จัตุรัสเทียนอันเหมิน ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

15 นางสาวอรอนงค  สัตยาบรรพต ผลงานการปฏิวัติของเหมาเจอตง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

16 นางสาวกฤตยา  จตุจินดา กุบไลขานกับการสถาปนาราชวงศหยวน ผศ.มนัส   เกียรติธารัย

17 นายกฤษดา  สอดแสงอรุณงาม ผูอี๋  จักรพรรดิองคสุดทายของราชวงศชิง ผศ.มนัส   เกียรติธารัย

18 นางสาวพัณณชญา  รษาเรืองศิษฐ กําแพงเมืองจีน : กําแพงศักดิ์ศรีหรือกําแพงเลือด ผศ.มนัส   เกียรติธารัย

19 นายปุณณวิช  วิริยะกุลเวช เจงกิสขาน กับเบื้องหลังความสําเร็จ ผศ.มนัส   เกียรติธารัย

20 นางสาวพัชรินทร  คิดจิตต การปฏิวัติจีนภายใตการนําของดร.ซุนยัดเซ็น ผศ.มนัส   เกียรติธารัย

21 นางสาววิภารัตน  โชคชัยเจริญพร ราชวงศซองกับภัยจากอนารยชน ผศ.มนัส   เกียรติธารัย

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาประวัติศาสตร ปการศึกษา 2551
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สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาประวัติศาสตร ปการศึกษา 2551

22 นายสราวุธ  พรมอุตร ซูสีไทเฮา  ราชินีกูบัลลังก ผศ.มนัส   เกียรติธารัย

23 นางสาวกิตติยา  จันทรดวงดี ลัทธิบูชิโดกับวิถีปฏิบัติของซามูไรในสมัยโทะกุงะวะ ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

24 นายกีรติ  บุญเกิด ญี่ปุนภายใตการยึดครองของสหรัฐอเมริกา ระหวาง ค.ศ.1945 - 1952 ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

25 นางสาวจารุภรณ  บุนนาค การพัฒนาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปทางการทหารในสมยัเมอิจิ 

(ค.ศ.1868 - 1912)

ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

26 นางสาวจิตภิญญา  ทองยอด ฮิโรชิมา นางาซากิ : บทเรียนของกองทัพญี่ปุนในสมัยสงครามโลก

ครั้งที่ 2

ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

27 นางสาวดาลิสา  สิพกิจ พัฒนาการระบบการศึกษาในญี่ปุนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

28 นางสาวปทมา  ธัญเมธารัตน กองทัพญี่ปุนกับการโจมตีเพิรลฮารบอรในสงครามมหาเอเชียบูรพา ผศ.ดร.พวงทพิย  เกียรติสหกุล

29 นางสาวศศิธร  เหลาเทง บทบาทของยามาดะ นางามัสสะ : สมัยสมเด็จพระเจาทรงธรรม - สมเด็จพระ

เจาปราสาททอง (พ.ศ.2153 - 2173 )

ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

30 นางสาวศิรินันท  หาญณรงค บทบาทของสตรีในสังคมญี่ปุน : ภูมิหลังประวัติความเปนมา และวิถีชีวิตที่

เปลี่ยนแปลงในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน

ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

31 นางสาวสิริพรรษา  วิชาธร การปดประเทศและกระบวนการสรางความเปนลักษณะเฉพาะตัวของญี่ปุนใน

สมัยโทะกุงะวะ (ตั้งแตค.ศ.1603 - 1868)

ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

32 นางสาวสุพัตรา  ทับทิมไสย ความรุงเรืองสูการลมสลายของตระกูลโทะกุงะวะ (ค.ศ.1603 - 1868) ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

33 นางสาวหงสนภา  นาคทับทิม ประวัติความเปนมาของเกอิชา ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

34 นางสาวธัญญรวี  พิสุทธิ์มณีกุล ไตหวันภายใตการปกครองของญี่ปุน ระหวาง ค.ศ.1895 - 1945 ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล



ลําดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาวปาริชาติ  ยิ่งสวัสดิ์ ฮันบก : ความงามในการออกแบบ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

2 นางสาวทิพยวรรณ  มาเจริญ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดงออกของจิตรกรรมจีน ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

3 นางสาวลัดดาวัลย  แสงจันทร ภูเขาไฟฟูจิในงานภาพพิมพของ Katsushika Hokusai ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

4 นางสาววันวิสา  พุมสารี ภาพผูหญิงในงานภาพพิมพแกะไมของญี่ปุนในยุคเอโดะ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

5 นางสาวพิชชามญช  ชุนหวัติ เครื่องปนดินเผาเคลือบเซลาดอนในสมัยราชวงศโครยอ อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

6 นางสาวจุฬาลักษณ  รังษีวุฒิศักดิ์ อิทธิพลของเครื่องถวยจีนที่มีตอเครื่องถวยไทยประเภทเขียนลายสีดําใตเคลือบในชวง

พุทธศตวรรษที่ 19 - 20

อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

7 นางสาวธมน  ทิมนอย อิทธิพลตะวันตกที่มีตอลวดลายบนเครื่องถวยลายครามในสมัยราชวงศชิง อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

8 นางสาวสุธิดา  รังสิยะฉัตร ตํานานแหงสัตวเทพสี่ทิศ : ความคิดความเชื่อผานงานศิลปะ อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

9 นางสาววัชราภา  พิกุลทอง อิทธิพลภาพพิมพแกะไมญี่ปุนสูผลงานจิตกรรมแนวอิมเพรสชั่นนิสม อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

10 นางสาววรัญญา  เชี่ยวชาญกิจมั่น แนวความคิดและพัฒนาการดานรูปแบบศิลปะของภาพทิวทัศนจีนในสมัยราชวงศฮั่น

ถึงราชวงศซอง

อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

11 นางสาวมนมนัส  ปรัชญางคปรีชา อุปรากรจีน : ความผูกพันตอเทพเจาในศาลเจา อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

12 นายณัฐพล  ผดุงทรัพย บูโต : ความมืดมิดที่สองสวางภายในจิตใจมนุษย อ.มุจรินทร  อิทธิพงษ

13 นางสาวกัญชลิกา  สิงหเสนี การวิเคราะหคุณคาทางศิลปะในภาพยนตร เรื่อง Crouching Tiger, Hidden Dragon 

ของอั้งลี่

อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

14 นายนภัทร  อุทัยฉาย ภาพยนตรแนวยากูซาของทาเคชิ คิตาโน อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

15 นายวีรพล  วัตตมณี สัญลักษณที่ปรากฎในผลงานภาพยนตรของ อากริะ คุโรซาวา อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

16 นางสาวชนินทร  คชพรม อิทธิพลภายนอกตอดนตรีจีน กรณีศึกษาอิทธิพลของอินเดียเอเชียกลาง (อาหรับ - 

เปอรเซีย)  และชาติตะวันตก

รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

17 นางสาวฐิติภา  รุงโรจนบูลย Chinese Popular Music (C-Pop) เพลงจีนสมัยใหมกับสังคมไทย รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

18 นางสาวสมพร  แกวทรัพยศักดิ์ กระแส J-Pop ในสังคมไทย รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาศิลปะ  ปการศึกษา 2551
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1 นางสาวสุกัญญา  จายะพันธ การศึกษานวนิยายแปลเกาหลีเรื่อง ขามขอบฟาตามหาสวรรค อ.วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา

2 นางสาวศิรดา  ออนทรัพย การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง ฝงเธอที่ปลายฟา อ.วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา

3 นางสาวกัญจนชญา  ปนเกตุ การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง คิทเชน อ.วิมลศิริ  กลิ่นบุบผา

4 นางสาวปรารถนา  แจมเล็ก การศกึษานวนิยายแปลเกาหลี เรื่อง แทกึกกี ผศ.ดร.สมชาย  สําเนียงงาม

5 นางสาวอาจารี  จึงเปรมปรี การศึกษานวนิยายแปลเกาหลี เรื่อง ซอดองโยสายใยรักสองแผนดิน รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ

6 นางสาวพรรณจรินทร  มงคลวราธร การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง ความฝนในหอแดง ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

7 นางสาวกรกนก  ธารามาศกุล การศึกษานวนิยายแปลจีนเรื่อง ผูหญิงคนที่สี่ชิงโคมแดง ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

8 นางสาวพัตราภรณ  ทิมมณี การศกึษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง "เยือกเย็น" และเรื่อง "รอนแรง" ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

9 นางสาวมัตติกา  สุธรรมรังษี การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง เด็กหญิงอีดะ ผศ.ดร.สายวรุณ  นอยนิมิตร

10 นางสาวชโลธร  สันทัดคุณ การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง บาน อ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ

11 นางสาวเบญจวรรณ  กมลเวชช การศึกษาวิเคราะหนวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง Love Letter จดหมายรัก อ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ

12 นางสาวพิรุณรัตน  มนัสชัย การศึกษาวิเคราะหนวนิยายขนาดสั้นชุด "ฤดูรอน ดอกไมไฟ และรางไรวิญญาณของฉัน" อ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ

13 นางสาวณัชชา  ศักดิ์ไพบูลย การศึกษานวนิยายแปลจีนเรื่อง ดายแดงรหัสรักปาฏิหาริย รศ.จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

14 นางสาวนวลพรรณ  แยมกวีตระกูล การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง แมผมเกบ็ขยะขาย รศ.จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

15 นางสาวภณาณัฐ  ชวประพันธ การศึกษาเรื่องสั้น เรื่อง ฝนสลาย รศ.จุไรรัตน  ลักษณะศิริ

16 นางสาวดวงรัตน  เสนีวงศ ณ อยุธยา การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง หัวใจกบฎ อ.ศุภชัย  ตะวิชัย

17 นางสาวปณิดา  มนัสพาสนเกษม การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง โรงรับจํานําหมายเลข 8 ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู

18 นางสาวนฤมล  รัตนพงษ การศึกษานวนยิายแปลญี่ปุน เรื่อง ดวยรัก ความตาย และหัวใจสลาย (นอรวีเจียน วูด) ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู

19 นางสาวฟาสวาง  จันทรศรีวงศ การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง kirakira เปนประกาย ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู

20 นายอภิชาติ  กิจพรอนันต การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง เซี่ยงไฮเบบี้ อ.ปทมา  ฑีฆประเสริฐกุล

21 นางสาวณัฏฐณิชา  นิพภะยะ การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง ความลับ อ.ปทมา  ฑีฆประเสริฐกุล

22 นางสาวสุนีรัตน  สุวรรณแสง การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง พิชิตใจองคหญิงจําแลง รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

23 นางสาวเกศแกว  จิราภัย การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง รักออกแบบไมได รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

24 นางสาวมัณฑนา  พัชนี การศึกษาสารคดีอัตชีวประวัติแปลญี่ปุน เรื่อง "กระตายแกว" รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

25 นายนราธิป  ลัทธิวงศกร การศึกษาวิเคราะหนวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง จดหมายจากฆาตกร อ.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาวรรณกรรม ปการศึกษา 2551



ลําดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา
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26 นางสาวณภาภัช  พาศิริ การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง โคะ โคะ โระ อ.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย

27 นางสาวอารีรัตน  วิบูลรุงเรือง การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง ฟุตาริ พี่นองสองมิติร อ.นันทวัลย  สุนทรภาระสถิตย

28 นางสาวชนาภา  สุมานนท การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง เสียงกระซิบสังหาร อ.ดร.อารียา  หุตินทะ

29 นางสาวณัฐนันท  อุปรภิาพ การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง เมื่อสวรรคใหรางวัลผม อ.ดร.อารียา  หุตินทะ

30 นางสาวลลิตา  พราหมณแตง การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุน เรื่อง แลวฉันจะกลับมา อ.ดร.อารียา  หุตินทะ



ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1  0547545 นางสาวจุติมา  จันทรา การศึกษาและวิเคราะหอุตสาหกรรมยานยนตในประเทศเกาหลีใต รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

2  0547689 นางสาวชลิตตา  เชื้อสีหแกว ผศ.จรัญ  แสงพุม

3  0548570 นางสาวฐิตา  วงศมาลาสิทธิ์ การวิเคราะหนักทองเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาทองเที่ยวประเทศไทย ผศ.จรัญ  แสงพุม

4  0548572 นางสาวรัฐนันท  จิณหวราชนุดม การวิเคราะหแหลงทองเที่ยวในประเทศเกาหลีเหนือ ผศ.จรัญ  แสงพุม

5  0548594 นางสาวศิริกัญญา  โกมลวรรธนะชัย พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในประเทศไทย ผศ.จรัญ  แสงพุม

6  0548696 นายสุริยงค  เจริญสกุลวัฒนา การวิเคราะหแหลงทองเที่ยวในกรุงปกกิ่ง ผศ.จรัญ  แสงพุม

7  0548718 นางสาวกุลรัตน  เฉลียวจิตติกุล การวิเคราะหแหลงทองเที่ยวในกรุงโตเกียวและบริเวณใกลเคียง ผศ.จรัญ  แสงพุม

8  0548742 นางสาวณัฐวสุ  โกยกุล การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรผูสูงอายุของญี่ปุน ผศ.จรัญ  แสงพุม

9  0548815 นางสาวอวิกา  วิกิณิยะธนี การวิเคราะหทรัพยากรทองเที่ยวในภูมิภาคคันโต ผศ.จรัญ  แสงพุม

10  0548580 นางสาวฝนทิพย  เบ็ญจพรกุลพงศ อุตสาหกรรมกิมจิ ผศ.สมชาติ  อูอน

11  0548581 นายพงศศักดิ์  พุฒิกรกุล การพัฒนาอุตสาหกรรมการบินของเกาหลีใต ผศ.สมชาติ  อูอน

12  0548582 นางสาวพริฏฐา  เทอดธรรมวงศ โสมกับวิถีชีวิตของคนเกาหลี ผศ.สมชาติ  อูอน

13  0548601 นางสาวอิสรีย  หนิมพานิช การวิเคราะหปจจัยที่มีอิทธิพลตออาหารเกาหลีในประเทศเกาหลใีต ผศ.สมชาติ  อูอน

14  0548611 นางสาวขนิษฐา  เผือกใจแผว ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจของนครเซี่ยงไฮ ผศ.สมชาติ  อูอน

15  0548614 นางสาวจิตราภรณ  มหาพูนทอง ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขยายตัวการปลูกขาวในจีน ผศ.สมชาติ  อูอน

16  0548673 นางสาวลฎาภา  รัตนพันธุ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมของประเทศจีน ผศ.สมชาติ  อูอน

17  0548687 นางสาวชญานันท  บุญสิงห ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการทําประมงทะเลของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผศ.สมชาติ  อูอน

18  0548727 นางสาวจิราภรณ  ดาราศรีศักดิ์ อุตสาหกรรมเครื่องสําอางของประเทศญี่ปุน ผศ.สมชาติ  อูอน

19  0548768 นางสาวพิมพกานต  ยะสารวรรณ ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีอิทธิพลตอการประมงเพื่อการคาของประเทศญี่ปุน ผศ.สมชาติ  อูอน

20  0548784 นางสาววรรณพร  พงษไพบูลย การปลูกขาวแบบเพิ่มผลผลิตในญี่ปุน ผศ.สมชาติ  อูอน

21  0548610 นางสาวขวัญชนก  เลิศอภิรักษวงศ ปกกิ่ง มหานครแหงมลภาวะทางอากาศ ผศ.อภิเศก  ปนสุวรรณ

22  0548612 นางสาวจันทรจิรา  นวมประวัติ ผลกระทบจากการพัฒนาแหลงทรัพยากรน้ําในประเทศจีน  กรณีศึกษา : การสรางเขื่อนใน

ประเทศจีนทางตอนใต (ยูนนาน)

ผศ.อภิเศก  ปนสุวรรณ

23  0548635 นางสาวเต็มสิริ  ตั้งจิตสมบูรณ ฝูเจี้ยนเมืองแหงมรดกทางวัฒนธรรมและการทองเที่ยว ผศ.อภิเศก  ปนสุวรรณ
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ลําดับ รหัสประจําตัว ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา
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24  0548656 นางสาวพรพิมล  ประสิทธิ์วรวิทย การคาระหวางไทย - จีนกอนและหลังการทําขอตกลงเขตการคาเสรี (FTA) ผศ.อภิเศก  ปนสุวรรณ

25  0548669 นางสาวรติยาภา  แจมปญญา การเติบโตของเศรษฐกิจจีนกับภาวะโลกรอน ผศ.อภิเศก  ปนสุวรรณ

26  0548678 นางสาววันทพร  วัชรกาฬ อุตสาหกรรมพลังงานจากถานหินในประเทศจีน ผศ.อภิเศก  ปนสุวรรณ

27  0548804 นางสาวสุพัตรา  บุญแกว อุตสาหกรรมรถยนตญี่ปุน กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมรถยนตโตโยตา มอเตอร คอรปอเรชั่น ผศ.อภิเศก  ปนสุวรรณ

28  0548616 นางสาวจุฑารัตน  พัฒนสุนทโร แมน้ําแยงซีและเขื่อนซานเซี๋ยตาปา ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

29  0548632 นางสาวณัฐกนก  ชีวชัชวาล ชาวฮากกากับการอพยพเขามาในประเทศไทย ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

30  0548677 นางสาวคจิรา  พฤทธิ์รัตนาภา ชาวจีนแตจิ๋ว ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

31  0548726 นางสาวจิตราวดี  เงินเจริญกุล ไอนุ  กลุมคนดั้งเดิมในประเทศญี่ปุน ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

32  0548808 นางสาวสุวภาพงษ  พรองพรหม การศึกษาเปรียบเทียบวัฒนธรรมของชาวอาขาในมณฑลยูนนานและทางภาคเหนือของ

ประเทศไทย

ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด



ลําดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาวเอกพร  คําสมบูรณ ทําไมนางเอกเกาหลีถึงตายตอนจบ ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

2 นางสาวพชร  สุขสวัสดิ์ เซนกับภาษา ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

3 นางสาวนันทนภัส  เปนสมุทร ศาสนาคริสตในเกาหลี ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

4 นางสาวชุตินันท  เลือดนักรบ สวยสั่งได : ผูหญิงเกาหลีในสังคมชายเปนใหญและอิทธิพลของทุนนิยม ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

5 นางสาวณฐัพร  สุคนธรัตน แนวคิดชาตินิยมเกาหลีกับประธานาธิบดี ปก จุง ฮี ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

6 นางสาวปยาภรณ  สิริวัฒนเสถียร เตากับสุขภาพแบบองครวม ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

7 นางสาวลักขณา  กมลธรรมวงศ หยูแคเอี่ยมเขา : เปรตพลีโยคกรรม ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

8 นางสาวดุจชนก  กิจไกรลาส เมชุซามะ (เทพเจาแหงแสง) กับการบําบัดโรคโดยพลังธรรมชาติ ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

9 นางสาวธิดาพร  จิตระดับ บูชิโด  วิถีแหงซามูไรความภูมิใจของญี่ปุน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

10 นางสาวนิกขนิภา  ชูจันทร อิเคบานะ : วิถีแหงดอกไม ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

11 นางสาวพัชราภรณ  นีระมิตร วัฒนธรรมญี่ปุนกับระบบควบคุมคุณภาพ TQM ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

12 นางสาวภัทราวดี  งามนุรักษ ความคิดความเชื่อทางดานศาสนาของคนญี่ปุนที่สงผลตอขบวนการชาตินิยม อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

13 นายพิพัฒน  สถิราวุธ ความคิดความเชื่อที่สะทอนออกมาผานพิธีกรรมเกี่ยวกับความตายและการบูชาบรรพบุรุษชาวจีน

แตจิ๋วในประเทศไทย

อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

14 นางสาววารุณี  ทองดี ความเชื่อเรื่องทะไลลามะของชาวทิเบต อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

15 นายสุทธิพงษ  ขุมทรัพยมโน การศึกษาเรื่อง "คติความเชื่อเรื่องมังกรในเอเชียตะวันออก" อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

17 นางสาวพรพิตรา  วาริยศ โอมชินริเกียว : ภาพสะทอนสังคมและความเชื่อของชาวญี่ปุน อ.คมกฤช  อุยเตก็เคง

18 นางสาววราภา  พิชยวัฒน วัฒนธรรมครอบครัวเกาหลีตามแบบวิถีขงจื๊อ อ.ศากุน  ภักดีคํา

19 นางสาวกิ่งทิตา  เหมรักษ ปรัชญาเตาในบทกวีของเถาหยวนหมิง อ.ศากุน  ภักดีคํา

20 นางสาวจุฑามาศ  ธรรมเที่ยง ปรัชญาการเมืองขงจื๊อ อ.ศากุน  ภักดีคํา

21 นางสาวปาจรีย  ธนศุภานุเวช ลัทธิไตรประชา : ปรัชญาการเมืองของดร.ซุนยัดเซน อ.ศากุน  ภักดีคํา

22 นางสาวเพชรพิไล  ฉายราศรี จิ๋นซีฮองเตกับปรัชญาการปกครองแบบหานเฟยจื่อ อ.ศากุน  ภักดีคํา

24 นายคณาธิศ  ภักดีสอน วิถีซามูไรของมูซาชิบนพื้นฐานแนวคิดแบบเซน อ.ศากุน  ภักดีคํา

25 นางสาวจุฑาทิพย  แพตระกูล "ซูโม" วิถีแหงชินโต อ.ศากุน  ภักดีคํา

26 นางสาวโสภณา  นวลพลับ แนวคิดชินโตในภาพยนตการตูนญี่ปุน เรื่อง Princess Mononoke และ Spirited Away อ.ศากุน  ภักดีคํา
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ลําดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาวพิมพพลอย  แสนสุข บทบาทรัฐบาลเกาหลีใตกับอุตสาหกรรมภาพยนตรภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ค.ศ.1997 อ.เชษฐา  พวงหัตถ

2 นางสาวลลิตวัชรมน  รุงเจริญไพศาล อิทธิพลของเว็บไซตของประเทศเกาหลีใตที่มีตอวัยรุนไทย อ.เชษฐา  พวงหัตถ

3 นายเชาวลิต  ลีลาภสวัสดิ์ คอรัปชั่นในระบอบคอมมิวนิสตของจีน : ศึกษากรณีคอรัปชั่นในยุคเจียง เจอ หมิน (ค.ศ.

1993 - 2003)

อ.เชษฐา  พวงหัตถ

4 นางสาวญาดา  คงเพ็ชร นัยยะและผลกระทบทางสังคม - วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมืองจากการเปนเจาภาพ

โอลิมปกของประเทศจีน

อ.เชษฐา  พวงหัตถ

5 นางสาวอาจิณศรี  พูลทอง การปฏิรูปการเมืองของจีนในปจจุบัน  ศึกษากรณีการปฏิรูปการเมืองในรัฐบาลหูจิ๋นเทา อ.เชษฐา  พวงหัตถ

6 นางสาวฐิติกุล  รวีนิภา การปฏิรูปการศึกษาของญี่ปุนในชวง พ.ศ.2527 - ปจจุบัน : ศึกษากรณีการปฏิรูปการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา

อ.เชษฐา  พวงหัตถ

7 นางสาวภัทรี  ภัทรโสภสกุล การรวมเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น รศ.นฤมิตร  สอดศุข

8 นางสาวจันทินี  บุญเกษมวัฒนะ ความสัมพันธจีน - ทิเบตในยุคสี่ทันสมัย รศ.นฤมิตร  สอดศุข

9 นางสาวจุฑาวรรณ  หทัยวิเชียร การเปดเสรีการคาไทย - จีน กับผลกระทบที่มีตอประเทศไทย รศ.นฤมิตร  สอดศุข

10 นางสาวเบญจวรรณ  ฉาวเกียรติ การปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนในยุคสี่ทันสมัย รศ.นฤมิตร  สอดศุข

11 นางสาววรรณกาญจน  หกพี่นอง รศ.นฤมติร  สอดศุข

12 นางสาวสุภาภรณ  อึ้งอัมพร รศ.นฤมิตร  สอดศุข

13 นางสาวอาทิมา  จิรชีพพัฒนา การปฏิรูปสื่อมวลชนจีนในยุคสี่ทันสมัย รศ.นฤมิตร  สอดศุข

14 นางสาวกมลกานต  คําเพราะ ความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการของประเทศญี่ปุนที่มีตอประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตในยุคหลังสงครามเย็น

รศ.นฤมิตร  สอดศุข

15 นายกิตติพงษ  ตระกูลโชคอํานวย การพัฒนาเพื่อกาวขึ้นสูความเปนมหาอํานาจของญี่ปุน  ชวงหลังสงครามเย็น รศ.นฤมิตร  สอดศุข

16 นางสาวเยาวภา  แสงดาว นโยบายตางประเทศญี่ปุนดานสิ่งแวดลอมในยุคหลังสงครามเย็น รศ.นฤมิตร  สอดศุข

17 นางสาวดวงพร  พรประดับเกียรติ์ เติ้งเสี่ยวผิง : ประวัติชีวิตและแนวคิดทฤษฎีในการพัฒนาประเทศจีน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

18 นางสาวธัญญมล  พลอยเรียง การพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

19 นางสาวรมฉัตร  จันทรานุกูล การลงทุนทางตรงของบรรษัทขามชาติไทยในจีน : กรณีศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ
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ลําดับ ชื่อ - สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

สารนิพนธ รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ  สาขาสังคมศาสตร ปการศึกษา 2551

20 นางสาววันวิสาข  ตรังคประสิทธิ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

21 นายวิทวัส  โสพัฒน พัฒนาการของระบบการเงินและระบบธนาคารจีน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

22 นางสาวทักษณา  พงศาวิศาล ญี่ปุนกับทศวรรษแหงความสูญเสีย (Japan's Lost Decade) และความสัมพันธระหวาง

เศรษฐกิจไทย

อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ

23 นายรุทธกาญ  สุเรนทรรังสิกุล อัตลักษณของเมืองเซี่ยงไฮ อ.นาตยา  อยูคง

24 นางสาวเสาวลักษณ  สุวรรณศิล วัฒนธรรมการขับถายของสังคมจีน อ.นาตยา  อยูคง

25 นางสาวอัจฉรา  ศักดิ์สง ภูมิปญญาการรักษาโรคและการแพทยของสังคมจีน อ.นาตยา  อยูคง

26 นางสาววันวิสาข  โชคกระโทก การพัฒนาอุตสาหกรรมของจีน อ.นาตยา  อยูคง

27 นางสาวสุจิตรา  เพ็ชรพันธุ "โอตาคุ" พื้นที่และอัตลักษณะของสังคมญี่ปุน อ.นาตยา  อยูคง

28 นางสาวสุทิพ  ชุติพงศจินดา วัฒนธรรมการแสดงความรักของคนญี่ปุน อ.นาตยา  อยูคง

29 นางสาวอัจกลับ  โพธิ์สําราญ ความเครียดของคนญี่ปุน อ.นาตยา  อยูคง

30 นางสาวอินทิรา  พินธุกนก ขนม : ความเปนอัตลักษณของญี่ปุน อ.นาตยา  อยูคง


