
ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาวชลลดา   สิทธิเลิศไพศาล ผลกระทบตอเศรษฐกิจญี่ปุนเนื่องจากประชากรผูสูงอายุที่มีสัดสวนสูงขึ้น อาจารยตะวัน   วรรณรัตน 

2 นางสาวพรศรี   ถนอมวงศ "ยาราคาชิ" กับหลักความคิดทางเศรษฐศาสตร อาจารยตะวัน   วรรณรัตน 

3 นางสาวภคนันท   เทียนทองหลอ การลงทุนของธุรกิจจีนในประเทศไทย อาจารยตะวัน   วรรณรัตน 

4 นางสาวลลิตา   ดํารงพงษ บทบาทและพัฒนาการอุตสาหรรมวัฒนธรรมเกาหลี อาจารยตะวัน   วรรณรัตน 

5 นางสาวสกุลทิพย   บุญธรรม บทบาทเงินหยวนในระบบเศรษฐกิจโลก อาจารยตะวัน   วรรณรัตน 

6 นางสาวพัชราวีร   ตีระนันทน Korean Wave. จักรวรรดินิยมทางวัฒนธรรม อาจารยนาตยา   อยูคง 

7 นางสาวกัญญาภัค  ศิลวัฒนาวงศ Hello Kitty : อัตลักษณและวัฒนธรรมประชานิยมของญี่ปุนในยุคโลกาภิวัตน อาจารยนาตยา   อยูคง 

8 นางสาวรุงระวี   เรืองสุข อัตลักษณของเมืองโตเกียวความหลากหลายและผสมผสานของเมืองหลวงสมัยใหม อาจารยนาตยา   อยูคง 

9 นางสาวศิวพร   ปราบเลง ชุดนักเรียนมัธยมหญิง : อัตลักษณของเด็กวัยรุนยุคใหม อาจารยนาตยา   อยูคง 

10 นางสาวสลิลทิพ   เฉลิมรัตนา สวนสนุก : อาํนาจของพื้นที่ของความสนุกสนาน อาจารยนาตยา   อยูคง 

11 นางสาวอาภาภรณ   เครือกาญจนา วัฒนธรรมอาหารญี่ปุน...ความหลากหลายและกระแสนิยมสูสากล อาจารยนาตยา   อยูคง 

12 นางสาวเอมสิณี   สรณะสมบูรณ ปลาวาฬ : การเมืองในสัตว อาจารยนาตยา   อยูคง 

13 นายศุภกร   ใยมณี    การแผกระจายและบทบาทของกูเจิ้งในสังคมไทย อาจารยนาตยา   อยูคง 

14 นางสาวภัทฑิรา   อรรคศรีวร พหุลักษณวัฒนธรรมในสังคมจีนจากอดีตถึงปจจุบัน อาจารยนาตยา   อยูคง 

15 นางสาวพีริยา  อากาศแจง การเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมเรื่องมานประเพณี : จาก The Love Eterne อาจารยนาตยา   อยูคง 

สู The Sword Butterfly 

16 นางสาววารัตตา   ฤทธิ์ขจร อัตลักษณของเพศที่สาม ศึกษากรณี : เกยในสังคมญี่ปุน ชวง พ.ศ.2545 - ปจจุบัน อาจารยเชษฐา   พวงหัตถ  

17 นางสาวรสิตางค   เรืองขจร เสรีภาพสตรีจีนในยุคการปฏิวัติวัฒนธรรมจนถึงเปดประเทศ (ค.ศ.1966 - 1979) อาจารยเชษฐา   พวงหัตถ  

18 นางสาววรัญชลี   นรินทร สภาพภาพของสตรีจีนในวรรณกรรมจดหมายลับไปเหอ อาจารยเชษฐา   พวงหัตถ  

19 นางสาวไพลิน   ลดาพนิตกุล ศาสนากับการพัฒนา : ศึกษากรณีประเทศญี่ปุนตั้งแตหลังสงครามโลกครั้งที่สองจนถึงปจจุบัน อาจารยเชษฐา   พวงหัตถ  

20 นายเปรมฤทธิ์   จีนจํารัส การเปลี่ยนแปลงของสถาบันครอบครัวจีน อาจารยเชษฐา   พวงหัตถ  

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ สาขาสังคมศาสตร ปการศึกษา 2552 



ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา
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21 นางสาวขนิษฐา   พูลพิพัฒน นโยบายและการแกไขปญหาสิ่งแวดลอมของจีนในยุคโลกาภิวัตน รองศาสตราจารยนฤมิตร   สอดศุข 

22 นางสาวณัฐนันท   วุฒิภัทราภิวัฒน    ความสัมพันธระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกา รองศาสตราจารยนฤมิตร   สอดศุข 

23 นายนัฐพงศ   จันทรเกตุ วิกฤตการณนิวเคลียรในเกาหลีเหนือกับความมั่นคงบนคาบสมุทรเกาหลีในยุคหลังสงครามเย็น รองศาสตราจารยนฤมิตร   สอดศุข 

24 นางสาวพันตา   พรพิมลมิตร บทบาทของญี่ปุนที่มีตอประชาคมเอเชียตะวนัออกในยุคโลกาภิวัตน รองศาสตราจารยนฤมิตร   สอดศุข 

25 นางสาวไพลิน   มุนินทรวัฒน นโยบายความมั่นคงดานพลังงานของจีนในยุคสี่ทันสมัย รองศาสตราจารยนฤมิตร   สอดศุข 



ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง 

1 นางสาวฐานิศา   ภูโสภา การศึกษาบทบาทหนาที่ของฉากในรวมเรื่องสั้นแปลเกาหลีชุด ทะเลและผีเสื้อ อาจารยนันทวัลย   สุนทรภาระสถิตย    

2 นางสาววรรณวิศา   มั่นคง การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุนเรื่อง "หลน" (yuusakasuru yuugata) อาจารยนันทวัลย   สุนทรภาระสถิตย  

3 นายทรงชัย   มีเอี่ยม  "หลี่กวางโถว" ในนวนิยายแปลจีนเรื่อง "พี่กับนอง" : ภาพสะทอนของคนจีนในชวง อาจารย ดร.สุมาลี   ลิ้มประเสริฐ  

ปฏิวัติวัฒนธรรมปฏิรูป และเปดประเทศ 

4 นางสาวเบญจวรรณ   โคกกรวด  วรรณกรรมแปลเกาหลีเรื่อง ในความทรงจําแหงชีวิตอันเยาววัยของพักวันซอ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมชาย   สําเนียงงาม  

5 นางสาวพีรยา   จิรศักยกุล วาทกรรมความพิการใน "ไอ เลิฟ ยู หนูรักแม" ของยูกิโกะ คาสากิ อาจารย ดร.อารียา   หุตินทะ  

6 นางสาวเพ็ญศิริ   เพ็ญสุวรรณ การศึกษาวิเคราะหนวนิยายแปลเกาหลีเรื่อง โทรัม ตูบสี่ขา ดวงตาของฉัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุบล   เทศทอง  

7 นางสาวภรณทิพย   ไธยธาดา การศึกษาวิเคราะหวรรณกรรมเยาวชนญี่ปุน เรื่อง เทวดาที่โหล ผูชวยศาสตราจารยชุมสาย   สุวรรณชมภู  

8 นางสาวญาณนี  เชื้อมั่น การศึกษานวนิยายแปลจีนเรื่อง ผัวตองฆา รองศาสตราจารยสุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

อาจารยที่ปรึกษา
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ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

1 นางสาวพัชรปภัสร   ตีระนันทน การเพิ่มศักยภาพของพื้นที่ในการพัฒนาประเทศเกาหลีใต ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

2 นางสาวปยธิดา   วิรุณบุตร ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาเศรษฐกิจของเขต ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

การปกครองตนเองชนชาติจวงกวางซี

3 นางสาวกนกแกว   ริ้วบํารุง รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศญี่ปุน ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

4 นางสาวกานตธีรา   ผาสุข ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการขยายตัวโรงแรมราคาประหยัด ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

(แคปซูล) ในประเทศญี่ปุน 

5 นางสาวนิภาวรรณ   สุวรรณสิงห บทบาทของอุตสาหกรรมภาพยนตรที่มีตอการทองเที่ยว ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

เกาหลีใต 

6 นางสาวปรัชนีย   ดีเรือก พายุไตฝุนที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศจีน ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

7 นางสาวปารวี   อัมรักษ ผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหวตอเศรษฐกิจจีน ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

8 นางสาวปยะดา   วงษปญญา การวิเคราะหแหลงทองเที่ยวในภูมิภาคโทโฮกุ ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

9 นางสาวมัจฉา   ชาตะสิงห รูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุนใน ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

ประเทศไทย 

10 นางสาววิริญญา   คหัฏฐา ปจจัยทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

ของมณฑลไหหลํา

11 นางสาวดลฤทัย   เขม็ศักดิ์สิทธิ์ การวิเคราะหแหลงทองเที่ยวในมณฑลสานซี ผูชวยศาสตราจารยสมชาติ   อูอน

12 นางสาวจรรอมร   โลหะทองสิริผล ธุรกิจคาปลีกในประเทศจีน : กรณีศึกษา หางคารฟู ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

และวอลมารต 

13 นางสาวดาลัด   แสงอรุณ การวิเคราะหแหลงทองเที่ยวในจังหวัดฮอกไกโด ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ
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ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
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14 นางสาวธิติมา   คําแหงฤทธิ์ วิเคราะหการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

:กรณีศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

15 นางสาวพันธทิภา   ทองแทงใหญ การลงทุนทางตรงระหวางประเทศในประเทศจีน ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

16 นายพิภู   บุษบก อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลาในประเทศจีน ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

17 นายภาณุวัฒน   ชัญญะพิเชฎฐ อุตสาหกรรมรถยนตจีน ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

18 นางสาวยุวลักษณ   ศรีหวยยอด การรีไซเคิลในประเทศญี่ปุน ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

19 นางสาวกันตสินี   เกียรติภัทรานนท โรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรในประเทศญี่ปุน ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

20 นางสาวอังสนา   วาฤทธิ์ ผลกระทบทางดานระบบนิเวศวิทยาและสิ่งแวดลอม ผูชวยศาสตราจารยอภิเศก   ปนสุวรรณ

จากการสรางเขื่อนในแมน้ําโขงของประเทศจีน 

21 นางสาวจุฑาทิพย   ศักดิ์ขจรภพ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสของประเทศเกาหลีใต : รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   ศรีคํา

บริษัทแอลจี อิเล็กทรอนิกส 

22 นางสาวรมณ   ลิจันทรพร อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศจีน รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   ศรีคํา

23 นางสาวศุขนิจ   มนทิรามาโนชญ อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศญี่ปุน : รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   ศรีคํา

กรณีศึกษาบริษัท ฮอนดา มอเตอร 

24 นางสาวอรณิช   เกตุทัสสา อุตสาหกรรมยานยนตในประเทศจีน รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   ศรีคํา

25 นางสาวฐิติกา   เกตุชัยมงคล อุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศจีน รองศาสตราจารย ดร.วิชัย   ศรีคํา

26 นางสาววันวิสาข  โชคกระโทก อุตสาหกรรมสาเก ผูชวยศาสตราจารยศุทธินี   ทองสอาด

27 นางสาวณัฐพร   เพิ่มพูน เกาะเชจูกับการทองเที่ยวสี่ฤดูกาล ผูชวยศาสตราจารยศุทธินี   ทองสอาด

28 นางสาวนวพร   แจงแสดง สุราจีน จากหัตถกรรมสูอุตสาหกรรม ผูชวยศาสตราจารยศุทธินี   ทองสอาด



ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
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29 นางสาวดารัณ   นิลาศบรรพรต แหลงทองเที่ยวเมืองนารา ผูชวยศาสตราจารยศุทธินี   ทองสอาด

30 นางสาวศุภิสรา   ศรีออน อุตสาหกรรมการตูนในประเทศญี่ปุน อาจารย ดร.กัลยา   เทียนวงศ

31 นางสาวธัญลักษณ   สวางเรืองไพศาล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสและไฟฟาไตหวัน อาจารย ดร.กัลยา   เทียนวงศ



ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นายฐิติกร   ทองเพ็ง  All About Lily Chou Chou :Loneliness in Dystopia อาจารยภาสกร  อินทุมาร  

2 นางสาวอารีรัตน  พรหมมินทร ระบําพัด : นาฏศิลปแหงเกาหลีจากมังกรสูแดนโสม อาจารยมุจรินทร   อิทธิพงษ  

3 นายกิตติพงษ   จุนพึ่งพระเกียรติ์  กรณีศึกษาปจจัยความสําเร็จของ เบ ยองจุน อาจารยมุจรินทร   อิทธิพงษ  

4 นางสาวณิชรัตน   เอาบุญผล  เหมยหลันฟาง ทูตแหงอุปรากรจีน อาจารยมุจรินทร   อิทธิพงษ  

5 นางสาวสุจิตตรา   อมรไพโรจน  อิทธิพลของศาสนาที่มีตอบทละครโน อาจารยมุจรินทร   อิทธิพงษ  

6 นางสาวกรองพลอย   ราหุลทัต อิทธิพลจีนที่สงผลตอประติมากรรมญี่ปุนสมัยนาระตอนตน อาจารยสุพิชฌาย    แสงสุขเอี่ยม 

7 นางสาวญาดา   ฉายแสง อิทธิพลของตะวันตกในงานภาพทิวทัศนบนศิลปะภาพพิมพแกะไมยุคไทโช-โชวะ อาจารยสุพิชฌาย    แสงสุขเอี่ยม 

8 นางสาวณัฐกานต   งามวิลัย ความเชื่อลัทธิชินโตที่ปรากฏในรูปแบบแผนผังของศาลเจาอิเซ อาจารยสุพิชฌาย    แสงสุขเอี่ยม 

9 นางสาวธัญพิชชา   ทองสม อิทธิพลของพระพุทธศาสนาตอศิลปะยุคเทมเปยว (กรณีศึกษา:วัดโทได) อาจารยสุพิชฌาย    แสงสุขเอี่ยม 

10 นางสาวนนทวรรณ   โพธิ์บาทะ สภาพสังคมในสมัยราชวงศฮั่นที่ปรากฏบนประติมากรรมหินสลัก อาจารยสุพิชฌาย    แสงสุขเอี่ยม 

11 นางสาววรางคณา   คงเลง อิทธิพลสถาปตยกรรมตะวันตกตอสถาปตยกรรมจีนในสมัยราชวงศชิง อาจารยสุพิชฌาย    แสงสุขเอี่ยม 

:กรณีศกึษาเรือหินออนในพระราชวังฤดูรอน 

12 นางสาวสุพิชฌาย   อรรถพรรังษี รูปแบบพัฒนาการของลายมังกรบนเครื่องหยกจีนตั้งแตสมัยราชวงศโจวถึงราชวงศฮั่น อาจารยสุพิชฌาย    แสงสุขเอี่ยม 

13 นายชนัฐวิชญ  แพทยานนท ลวดลายของเสื้อผาในราชวงศชิง ผูชวยศาสตราจารยสราวุท   ตันณีกุล

14 นางสาวจุฑามาศ   บุญชินวุฒิกุล ความงามแบบจีนของสถาปตยกรรมวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ผูชวยศาสตราจารยสราวุท   ตันณีกุล

15 นางสาวจุฬาลักษณ   ศรีสาคร อิทธิพลความงามแบบจีนที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังภายในพระวิหารพุทธไสยาสน ผูชวยศาสตราจารยสราวุท   ตันณีกุล

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม

16 นางสาวสุพัตรา   ฉลาดชื่นชม ภาพคาบูกิในผลงานภาพพิมพของ TOSHUSAI SHARAKU ผูชวยศาสตราจารยสราวุท   ตันณีกุล

17 นางสาวสุวรา   คหัฏฐา ความงามในการออกแบบและลวดลายของชุดกิโมโน ผูชวยศาสตราจารยสราวุท   ตันณีกุล

18 นางสาวพัชรภรณ   นิ่มคลาย ความงามบนลวดลายของลายสักญี่ปุน ผูชวยศาสตราจารยสราวุท   ตันณีกุล

19 นางสาวฐิติพร   สุพรรณกุล ความงามในการออกแบบเกาอี้ยุคโมโมยามะ (1573-1600) ผูชวยศาสตราจารยสราวุท   ตันณีกุล

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ สาขาศิลปะ ปการศึกษา 2552 



ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ สาขาศิลปะ ปการศึกษา 2552 

20 นางสาวฐิติมา   วังตาล อัตลักษณทางวัฒนธรรมในภาพยนตรผีของญี่ปุน อาจารยสรรเสริญ   สันติวงศ  

21 นางสาวนภัสสร   เสงี่ยมรัตน เอกลักษณของสื่อทางเลือกนอกระบบที่กลายเปนภาพยนตรและละครโทรทัศนของญี่ปุน อาจารยสรรเสริญ   สันติวงศ  

22 นางสาวรัติยา   ดาโสภา    อัตลักษณในภาพยนตรของคิม คีดุก (Kim-Kiduk) อาจารยสรรเสริญ   สันติวงศ  

23 นางสาววาสนา   จันทรเจริญ คุณคาของภาพยนตรจีนแนวอาชญาแอคชั่น : กรณีศึกษาภาพยนตรเรื่องโหดเลวดี และ อาจารยสรรเสริญ   สันติวงศ  

สองคนสองคม

24 นายศรุต   นพทวีโภค พัฒนาการของรูปแบบ และเนื้อหาในภาพยนตรของจาง อี้โหมว อาจารยสรรเสริญ   สันติวงศ  

25 นายสถาพร   ขจัดสารพัดภัย แนวคิดเรื่องสิ่งแวดลอมผานภาพยนตรการตูนอนิเมชั่นของ Miyazaki Hayao อาจารยสรรเสริญ   สันติวงศ  

26 นางสาวพรสุดา   ชยาภรณโสภณ คุณคาของเนื้อหาระหวางละครโทรทัศนไทยกับละครโทรทัศนญี่ปุน อาจารยสรรเสริญ   สันติวงศ  

27 นางสาวศนิดา   สังคพุทธิ วิวัฒนาการดนตรีเอ็งขะ (Enka) ในประเทศญี่ปุน รองศาสตราจารยพงษศิลป   อรุณรัตน  

28 นางสาวณภัทร   อิสรางกูร ณ อยุธยา อิทธิพลของไลฟเฮาส (Live House) ที่มีตอวงการดนตรีญี่ปุน รองศาสตราจารยพงษศิลป   อรุณรัตน  



ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

1 นางสาวกรรณิการ   หลาคํามี อาหารกับวัฒนธรรมการกินของญี่ปุน อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

2 นางสาวกานดา   มณีสินธุ เครื่องเซนไหว : ภาพสะทอนความคิด ความเชื่อของชาวจีน อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

3 นางสาวเกศวดี   พิริยานิมิตร อาหาร : ภาพสะทอนความคิดความเชื่อของชาวเกาหลี อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

4 นางสาวจินตนา   ทองสงค อิทธิพลของศาสนาที่สงผลตอเทศกาลและกิจกรรมในเทศกาลประจําปของญี่ปุน อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

5 นางสาวชนิดา   ศุภพันธ อิทธิพลของความคิดความเชื่อขงจื่อและเตาที่ปรากฏในอุปรากรจีน อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

6 นางสาวธนัตธร   ทองสิมา เทศกาลกินเจเดือนเกา อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

7 นางสาวนภาพร   คันธกุฎี คติความเชื่อเรื่องสัตวศักดิ์สิทธิ์ทั้ง 4 (มังกร เสือ หงส และเตา) อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

8 นางสาวสายฝน   แดงเดช ความเชื่อเรื่องปนักษัตรจีน อาจารยคมกฤช   อุยเต็กเคง 

9 นางสาวพฤนทา  สถาพรกุลทัต แนวคิด การปกครองในปรัชญาเตา อาจารยศากุน   ภักดีคํา 

10 นางสาวอันธิกา  โชตินวพันธุ ปรัชญาการปกครองของเหมาเจอตุง อาจารยศากุน   ภักดีคํา 

11 นางสาวแพรพิลาส   สุดแสวง อิทธิพลของขงจื๊อที่สะทอนผานประเพณีจีน อาจารยศากุน   ภักดีคํา 

12 นางสาวรมฉัตร   พงษภมร การผสมผสานความเชื่อเรื่องเทพเจาและพุทธศาสนาของชาวจีน อาจารยศากุน   ภักดีคํา 

13 นางสาวกรรณิการ   พงศภูวนนท ขงจื๊อกับระบบการศึกษาของจีน อาจารยศากุน   ภักดีคํา 

14 นางสาวอาทิตยา   กาญจนพิบูลย ศาสนาคริสต-ขงจื๊อในประเทศเกาหลี อาจารยศากุน   ภักดีคํา 

15 นางสาวกรองกาญจน   กองรัตนโกศล ความคิดความเชื่อทางพุทธศาสนาที่ปรากฏในภาพยนตรเกาหลีของคิมคีดุก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 

16 นายจารุวัฒน   คงหิ้น มูดัง (คนทรง) : ในฐานะรากฐานทางความคิดความเชื่อของชาวเกาหลี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 

17 นางสาวณัชชา   นิพภะยะ บทบาทและวิธีสอนธรรมของอาจารยเซ็น ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 

18 นางสาวนราสินี   เหลืองทองคํา เทพเจากวนอูในวิถีชีวิตของชาวจีน ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 

19 นางสาวเบญจอาภา   พิเศษสกุลวงศ ความเปนจีนที่ปรากฏในคําสอนของพระพุทธศาสนาสํานักสุขาวดี ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 

20 นายประภัสร   นกเลิศพันธุ โปยเซียน เทพ 8 องค ผูอํานวยโชคลาภและความร่ํารวย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 

21 นางสาวณัฐธยาน   รุงรัตนประเสริฐ เซ็นกับไฮกุ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ สาขาปรัชญา ปการศึกษา 2552 



ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ สาขาปรัชญา ปการศึกษา 2552 

22 นางสาวชีรา   อรรถชัยพานิช "กวยเจง" กับหลักคุณธรรมขงจื้อ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญณรงค   บุญหนุน 



ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

1 นางสาวณัฐธยาน  สัครพันธุ การลมสลายของโซซอนอาณาจักรสุดทายของเกาหลี ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

2 นางสาวกัญญาณัฐ   กรีประเสริฐกุล บทบาทของคิมอิลซุงในการสรางชาติเกาหลีเหนือ-ค.ศ.1994 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

3 นางสาวจุฑารัตน   ธนวรภาคย บทบาทของคีแซงในสังคมเกาหลีตั้งแตสมัยโชซอน จนถึงสมัยตกอยูภายใตอาณานิคมญี่ปุน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

4 นางสาวณัฐตินันท   จินตนาพงษ นโยบายการสงเสริมวัฒนธรรมของรัฐบาลเกาหลีในชวงปลายทศวรรษที่ 1990 - ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

5 นางสาวดวงหทัย   เลิศวรรธนะสิน พัฒนาการของอุตสาหกรรมภาพยนตรเกาหลีใตตั้งแต ค.ศ. 1919 - ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

6 นางสาวปญจนารถ   เอี่ยมสะอาด บทบาทของประธานาธิบดีปก จุง ฮี ในการปกครองประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ชวง ค.ศ.1961-1979 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

7 นางสาวรวีวรรณ    เดชธราดล เกาะเชจูกับนโยบายสงเสริมการทองเที่ยวเกาะเชจู  ค.ศ.2001 ถึง 2009 ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

8 นางสาวศิริลักษณ   แสงทองอโณทัย พัฒนาการของพิธีศพและหลุมศพที่ไดรับอิทธิพลจากลัทธิขงจื่อในสมัยโชซอนจนถึงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

9 นางสาวศิวพร   พงษธรรม สถานภาพและบทบาทของผูหญิงเกาหลีในสมัยโชซอนถึงปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

10 นางสาวเอื้อมพร   เจียมศรีพงษ การเรียกรองประชาธิปไตยในสาธารณรัฐเกาหลีใตตั้งแตหลังสงครามเกาหลีจนถึง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร   ภูพงศพันธุ 

สมัยประธานาธิบดี คิม แด จุง (1953 - 1998)

11 นางสาวจิรพร   จุติแหลมทอง การกาวขึ้นสูอํานาจของเจียงชิง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา   นิพัทธสุขกิจ

12 นางสาวพัชรนันท   วรศักดานนท หลิวปง จากชาวนาสูกษัตริยผูสถาปนาราชวงศฮั่น ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา   นิพัทธสุขกิจ

13 นายพีรวัฒน   ทวีวัฒนพงษ กรณีศึกษาเปาบุนจิ้น : เทพผูทรงคุณธรรม ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา   นิพัทธสุขกิจ

14 นางสาวเพ็ญพิชชา   พึ่งสมบัติ 3 สตรีตระกูลซง ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา   นิพัทธสุขกิจ

15 นางสาวบงกช   กรเลิศวานิช เทศกาลตรุษจีน : ความเชื่อและที่มาในชุมชนเยาวราช ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา   นิพัทธสุขกิจ

16 นางสาวเมทินี    ธนสารชัย ดร.ซุนยัดเซน "บิดาของประชาชนจีน" ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา   นิพัทธสุขกิจ

17 นางสาวรัชญ   ลาภอาภารัตน ราชวงศถัง : ยุคทองแหงอารยธรรมจีน ผูชวยศาสตราจารยมนัส   เกียรติธารัย 

18 นางสาวผกาทิพย   พรรโษทก  การปกครอง สังคม และเศรษฐกิจ สมัยราชวงศหยวน ผูชวยศาสตราจารยมนัส   เกียรติธารัย 

19 นางสาววารินี    เปยมรุงเรือง  กรณีศึกษา : เปรียบเทียบนโยบายการปกครองระหวางราชวงศหยวนและราชวงศชิง ผูชวยศาสตราจารยมนัส   เกียรติธารัย 

20 นางสาวพิชชานันท  รัตนกองเกียรติ ประวัติโจวเอินไหล ผูชวยศาสตราจารยมนัส   เกียรติธารัย 

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ สาขาประวัติศาสตร ปการศึกษา 2552



ลําดับ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

สารนิพนธ รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ สาขาประวัติศาสตร ปการศึกษา 2552

21 นางสาวอัญชลี   อัศวพรหมธาดา การเปรียบเทียบนโยบายการเมืองและการทหารของราชวงศถังกับราชวงศซง ผูชวยศาสตราจารยมนัส   เกียรติธารัย 

ที่สงผลตอการลมสลายของราชวงศ

22 นางสาวมณีรัตน   ชื่นเจริญ นโยบายการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจในสมัยราชวงศฮั่น ผูชวยศาสตราจารยมนัส   เกียรติธารัย 

23 นางสาวสมัญญา  มณฑลวรกุล ประวัติความเปนมาและบทบาทของยากูซา  ตั้งแตชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงทิพย   เกียรติสหกุล

24 นางสาวปภัสรา   คลายชม บทบาทของซามูไรในสังคมญี่ปุนสมัยโทะกุงะวะ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงทิพย   เกียรติสหกุล

25 นางสาวภัทรจิตรา   อิ่มจิตร การพัฒนาการศึกษาของญี่ปุนในสมัยเมอิจิจนถึงชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พวงทิพย   เกียรติสหกุล


