
ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1  นางสาวธัญญาภรณ์ ลอองสุวรรณ บทบาทของกลุ่มพ่อค้าในสังคมญี่ปุ่นสมัยโทะกุงะวะ ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

2  นางสาวปวิตรา งามวิไลภรณ์ การดําเนินการรวมการปกครองประเทศญี่ปุ่นของตระกูลโทะกุงะวะ ค.ศ.1603 - 1868 ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

3  นายพีรวัชร สิงห์อังกุระ นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 - ค.ศ.1970 ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

4  นางสาวมุทิตา อมรธนพล บทบาทของฟุกุซาวา ยูคิชิ ต่อการพัฒนาประเทศญี่ปุ่นในสมัยเมอิจิ ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

5  นางสาววันวิสาข์ เขาแก้ว การพัฒนากองทัพญี่ปุ่น ตั้งแต่ ค.ศ.1930 - 1945 ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

6  นางสาวสุพิมล แรมวัลย์ ประวัติและความสําคัญของการแต่งกายด้วยชุดกิโมโนต่อสังคมและวัฒนธรรมของญี่ปุ่น ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

ตั้งแต่สมัยนาระ ถึง สมัยเมอิจิ

7  นางสาวเขมิกา ธนญชัยกุล จักรพรรดิของญี่ปุ่น : บทบาทและอํานาจที่เปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยเฮอัน ถึง สมัยโทะกุงาวะ ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

8  นางสาวพิมพ์มาศ มรรคมนตรี บทบาทของพรรคเสรีประชาธิปไตยต่อการบริหารประเทศญี่ปุ่น ระหว่าง ค.ศ.1955 - 1993 ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

9 นางสาวตวงทอง  ผดุงโยธี บทบาทของประธานาธิบดีคิมแดจุงในการพัฒนาการเมืองและกอบกู้วิกฤตเศรษฐกิจของ ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

เกาหลีใต้ในช่วง ค.ศ.1988-2002

10  นางสาวกีรติ ลํายอง DMZ จากสนามรบสู่สนามการค้า ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

11  นางสาวนฤภร โตแจ้ง ซอนด๊อก มหาราชินีหญิงองค์แรกแห่งเกาหลี ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

12  นายสิทธิกร จันทร์แฉล้ม สถาบันกษัตริย์เกาหลีภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

13 นางสาวนภาวรรณ  พิมวัน พุทธศาสนาในประเทศเกาหลีตั้งแต่ยุคเริ่มแรกจนถึงสมัยญี่ปุ่นปกครอง ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

14  นางสาวมรกต พัฒนธรรมพงศ์ อิทธิพลจากราชวงศ์ถังของจีนที่มีผลต่ออาณาจักรชิลลาของเกาหลี ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

15  นางสาวจิตรวดี วันชนะ อิทธิพลของศาสนาพุทธต่อบทบาททางการเมืองของพระนางบูเช็กเทียน ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

16  นางสาวชลียา ทาแกง สาเหตุการล่มสลายของราชวงศ์ชิง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

บทความวิจัย รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ สาขาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

17  นายณัฐพงษ์ อินทศักดิ์อุบล การเมืองการปกครองในสมัยราชวงศ์โจวตะวันออก ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

18  นายธนาพล หอเหมรัตน์ นโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของเติ้งเสี่ยวผิง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

19  นางสาวปณิตา รัตนสมปัตติกุล บทบาทการบริหารแผ่นดินจีนและการขยายอาณาเขตในสมัยของกุบไล่ข่าน ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

20  นางสาวปวีณา ไม่หวาดยุทธ การเดินทัพทางไกล ปัจจัยที่ทําให้พรรคคอมมิวนิสต์จีนชนะ ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

21  นางสาวภัทราวดี ซื่อสัตยวงศ์ บทบาททางการเมืองของหลินเปียว ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

22  นางสาวมนทกานติ์ พิบูลแถว บทบาททางการเมืองและการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ.1920 - 1976 ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

23  นายศุภทัศน์ ประจบ พัฒนาการของอาวุธยุทโธปกรณ์จีน ตั้งแต่ราชวงศ์ชาง-ราชวงศ์ฮั่น ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

24  นางสาวหรรษา ชวสันต์ การขึ้นสู่อํานาจของเจียงไคเช็ค ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

บทความวิจัย รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ สาขาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2553 



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1  นางสาวมนัญญา มงคล การเรียนรู้และการเข้าใจตนเองผ่านความสัมพันธ์กับบุคคลอื่น อ.นันทวัลย์  สุนทรภาระสถิตย์ 

2  นางสาวเบญจพร เชาว์ชัยยุทธ บทบาทของตัวละครเอกหญิงในวรรณกรรมจีนแปลเรื่อง ทาสประเพณี ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู

3  นางสาวพรทิพย์ อินทร์บํารุง การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมเยาวชนเกาหลีเรื่อง สติกเกอร์เด็กไม่ดี ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง 

4  นางสาวธมนต์ สิทธิฤทธิ์ การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุ่น เรื่อง พระเจ้าในห้องสมุด รศ.กัญญรัตน์  เวชชศาสตร์

5  นางสาวกมลพรรตน์ ดวงศรี การวิเคราะห์นวนิยายแปลญี่ปุ่นเรื่อง นัดหมายในความมืดของโอตสึ อิจิ : รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ

นวนิยายแห่งความรักและความหวัง

6  นางสาวพัชราภรณ์ หอมโกศล การศึกษานวนิยายแปลไต้หวัน เรื่อง ค้อน กรรไกร กระดาษ รศ.จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ

7  นางสาววรวัลย์ ลิขิต การวิเคราะห์วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นเรื่อง ต่างหูกับงู รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

8  นางสาวกนกอร เกตุพงษ์ชัย การวิเคราะห์บทบาทของตัวละคร "สี่ซานกวาน" ในเรื่อง คนขายเลือด อ.ดร.สุมาลี  ลิ้มประเสริฐ 

9  นางสาวพิมพ์ลดา ดีมาก หมากรัก หมากชีวิต จินตนาการในการปกป้องพรมแดนของจีน อ.ดร.อารียา หุตินทะ 

10  นางสาวทิพาพร ไตรบรรณ์ บทบาทของตัวละครหญิงในนวนิยายแปลญี่ปุ่นเรื่อง คือฉันอีกคน ผศ.ดร.สายวรุณ  น้อยนิมิตร 

11  นายฐากูร ศิริพิศ การศึกษานวนิยายแปลญี่ปุ่นเรื่อง ไซเบอร์เลิฟ อ.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย

บทความวิจัย รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ สาขาวรรณกรรม ปีการศึกษา 2553 



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1  นางสาวจิตรวดี เหล่างาม การเดินทางนอกรัฐหลู่กับพัฒนาแนวคิดทางปรัชญาของขงจื๊อ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

2  นางสาวโชธิกา สิงห์ประเสริฐ ศาลเจ้ากับคนจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

3  นางสาวเนติมา ศิริวรรโณ ฮวงจุ้ยของสุสานฝังศพบรรพบุรุษ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

4  นางสาวปวีณา คุ้ยทรัพย์ ความคิด ความเชื่อ ทางศาสนาของคนไทยเชื้อสายจีนที่สะท้อนผ่านองค์กรการกุศลของจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

กรณีศึกษา มูลนิธิปอเต็กตึ้ง

5  นางสาวพรพิมล ศิริธนิกุล ตรุษจีน : เทศกาลกับการท่องเที่ยว ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

6  นางสาวรติกร วัฒนะนุพงษ์ พระพุทธศาสนากับวรรณกรรมเรื่องไซอิ๋ว ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

7  นางสาวรสสุคนธ์ พิพัฒนกิจ เต๋าแห่งรักและกามารมณ์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

8  นางสาวรุจิรา บัวซ้อน ชีวิตในอุดมคติของคนจีน : ศึกษาวิเคราะห์ผ่านความเชื่อเรื่องเทพเจ้า ฮก ลก ซิ่ว ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

9  นางสาววีระนันท์ ชัยเจริญเสรี แนวความคิดทางปรัชญาของคนจีนในยันต์โป๊ยก่วย ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

10  นางสาวกมลนันท์ กระจาย รอยสัก : ศิลปะแห่งอํานาจ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

11  นางสาวจินต์จุฑา ดุละลัมพะ สุนทรียภาพในทัศนะของพุทธศาสนามหายาน นิกายเซ็น ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

12  นางสาวนวภรณ์ โพธิเนตร สุนทรียศาสตร์วะบิ-ซะบิที่แฝงอยู่ในความงามดอกซากุระ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

13  นางสาวอนงค์รัชฎ ภิรมย์นุ่ม ชากับมิตรภาพ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

14  นางสาวเขมวิรา สุดปาน สวนและความงามแบบเซ็น ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

15  นางสาวเมทินี จิตตธนพงศ์ วิเคราะห์ผู้หญิงในวรรณกรรมจีนผ่านมุมมองของสตรีนิยม ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

16  นางสาวสุชาดา ทองน้อย วัฒนธรรมกับธรรมชาติในทัศนะของเต๋า ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

17 นางสาวสุพรรณี  บวรสวัสดิ์ เปาบุ้นจิ้นกับหลักคําสอนของขงจื้อ อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

18  นางสาวพิชาพร ลาภเย็น ขนมต๊อก : อาหารที่ใช้ในโอกาสสําคัญสะท้อนความคิดความเชื่อของชาวเกาหลี อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

19  นางสาววัลลภา โพธิ์เหมือน อิทธิพลของศาสนาคริสต์ที่มีผลต่อพิธีแต่งงานของชาวเกาหลีใต้ อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

บทความวิจัย รายวิชา 450 460  การศึกษาเอกเทศ สาขาปรัชญา ปีการศึกษา 2553 



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

20  นางสาวกัญกร ฤกษ์มงคล เจ้าที่ในบ้าน (ตี่จู้เอี้ย) กับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

21  นางสาวสมฤดี ศุพุทธมงคล ความคิดความเชื่อที่ปรากฏอยู่ในประเพณีการแต่งงานของคนจีน อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

22  นางสาวช่อทิพย์ โสภณประพาศ ความคิดความเชื่อเรื่องเทพเจ้าอมาเทระสุของคนญี่ปุ่น อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

23  นางสาวณัฐนันท์ ขําบุญเกิด อิทธิพลของชินโตที่ส่งผลต่อพิธีการแต่งงานของญี่ปุ่น อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

24  นางสาวสุพิชชา สว่างกาญจน์ อิทธิพลของพุทธศาสนาและศาสนาชินโตที่มีต่อพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความตายของคนญี่ปุ่น อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

25  นางสาวปริชญา เล้าวัฒกีพงศ์ ความเชื่อเรื่องการกลับชาติมาเกิด และการระลึกชาติในธิเบต อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

26  นางสาวภิญญารัตน์ เจียมใจจิต ความเชื่อเรื่องหินและอัญมณีในประเทศจีน อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

27  นางสาวปรารถนา พิศพันธ์ Soka kakkai : ศาสนาใหม่ในญี่ปุ่น อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง 

28  นางสาววรธิภา  นุติธนพงษ์ ฮวางจินยี : สตรีผู้ต่อต้านระบบชายเป็นใหญ่ในลัทธิขงจื๊อ อ.พิพัฒน์  สุยะ 

29  นางสาวภัทราพร ลิ่วเฉลิมวงศ์ อิทธิพลของศาสนาคริสต์ ที่มีผลต่อพัฒนาการของสังคมเกาหลี อ.พิพัฒน์  สุยะ 

ในช่วงระหว่างปี ค.ศ.1592- 1945

30  นางสาวธรรมาภรณ์ ศรีอุทัย แนวคิดปรัชญาสิ่งแวดล้อมในภาพยนตร์การ์ตนูญี่ปุ่น อ.พิพัฒน์  สุยะ 

เรื่อง Pom Poko และ Ponyo on the ciff by the sea

31  นางสาวเพ็ญพัชสุดา สุธาสมิธ แนวคิดพื้นฐานทางปรัชญาของศาสตร์การแพทย์แผนจีน อ.พิพัฒน์  สุยะ 



ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ

1  นางสาวสโรชา เกียระสาร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนักท่องเที่ยววัยรุ่นไทยในการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น CD ข้อมูลไม่พร้อมให้บริการ

2  นางสาวณิชาภัทร มณีแสง ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของมณฑลยูนนาน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

3  นางสาววราภรณ์ หงส์วรางกูร ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของญี่ปุ่น ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

4  นางสาวสิรินธร ห่อหุ้ม อุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

5  นางสาวสายน้ําผึ้ง นิรินธนชาติ ระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินในมหานครปักกิ่ง ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

6  นางสาวปิยฉัตร สุจินต์ บทบาทภูเขาไฟฟูจิต่อการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

7  นางสาวศศินา ศิริวงษ์ วิเคราะห์การตั้งถิ่นฐานของชาวญี่ปุ่น : เมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

8  นางสาวภาพร แจงจริยา ระบบการขนส่งทางรถไฟในมหานครโตเกียว ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

9 นางสาวสุรีย์พร  แสงทอง ปัจจัยการตั้งถิ่นฐานของชาวญี่ปุ่นในกรุงเทพมหานคร ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

: กรณีศึกษาย่านอโศก กรุงเทพมหานคร 

10  นางสาวน้ําฝน ธรรมแท้ วิเคราะห์รูปแบบการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

: กรณีศึกษาจังหวัดเชียงใหม่

11  นางสาวพูนศรี โรจนพิมพ์พร การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศในเกาหลีใต้ ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

12  นางสาวสปุะวีณ จิวะพงษ์ อุตสาหกรรมแปรรูปสาหร่ายในเกาหลี ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

13  นางสาวกุลทิกา วิบูลย์ปิ่น ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนซานเสียในด้านของเศรษฐกิจและสังคม ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ

14  นางสาวศิริพร สุดใจชน การจัดการแผ่นดินไหวในประเทศจีนต่อประชากรและความเป็นอยู่ ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

15  นางสาวพิมผกา เร่งบุญมา การจัดการทรัพยากรน้ําในประเทศญี่ปุ่น ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

16  นางสาววรรษมล หมันหลิน การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ญี่ปุ่นกับ ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

อุตสาหกรรมรถยนต์จีน

17  นางสาวสุทัชชา เพชรสว่าง การวิเคราะห์ที่ตั้งของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศญี่ปุ่น ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

18  นางสาวสุภาพร เมธาวัน การพัฒนาอุตสาหกรรมในโอซาก้า ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

19  นางสาวอมรรัตน์ มานะวัฒนวงศ์ การลงทุนทางตรงในภาคอุตสาหกรรมจากประเทศญี่ปุ่นในประเทศไทย ผศ.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

20  นางสาวชนิดา จงตั้งสัจกุล การศึกษารูปแบบการใช้ที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

ประเทศเกาหลีใต้

21  นางสาวภัณฑิรา เถาศิริวงศ์ อุตสาหกรรมสิ่งทอและเสื้อผ้าสําเร็จรูปของประเทศเกาหลีใต้ อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

22  นางสาวภัทรภร แจ่มใส โสมกับสภาพชีวิตและเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

23  นางสาวศศิธร เกียรติโภคะ การศึกษาการกระจายตัวของกิจกรรมการใช้ที่ดินบริเวณถนนเยาวราช อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

24  นางสาวอทิตา วาณิชกุลศิริ การศึกษาสถานการณ์ประชากรและแรงงานในประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

25  นางสาวสโรชา จิรพงศ์บัณฑิต การเปรียบเทียบการพัฒนาคลองชองเกชอนกับคลองแสนแสบ ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

26  นางสาวปรียาภรณ์ ฮะวังจู การวิเคราะห์การท่องเที่ยวในภูมิภาคแมนจูเรีย ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ

27  นางสาวรวิวรรณ จั่นแก้ว Korean Town : ย่านคนเกาหลี ในกรุงเทพมหานคร ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

28  นางสาวสิรินาถ มากสิน ชุดฮันบก ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

29  นางสาวทวิพร สนธิมโนธรรม อุตสาหกรรมหนักในมณฑลซื่อชวน รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

30  นางสาวภณิดา ทรัพย์อัประไมย อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ในประเทศจีน รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

31  นางสาวภัทริน วิรัชนาพร อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปในประเทศจีน รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

: บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จํากัด (มหาชน)

32  นางสาวโชติกา เรืองโรจน์กิจกุล อุตสาหกรรมวิดีโอเกมในประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษา บริษัท นินเทนโด รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

33  นางสาวณัฎธิยา ทาระคํา อุตสาหกรรมรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น : กรณีศึกษาบริษัทนิสสัน มอเตอร์ รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

34  นางสาวเครือแพรว จารุมงคลกุล อุตสาหกรรมถ่านหินในมลฑลซานซี รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ

1  นางสาวพัชรลีลา  ฟักจันทร์ The Soong Sister : สามสตรีกับตัวตนของผู้หญิงสมัยใหม่ อ.นาตยา  อยู่คง 

2  นางสาวเดือนเพ็ญ สร้างสุข เมืองเซินเจิ้น : พื้นที่แสดงศักยภาพของจีน อ.นาตยา  อยู่คง 

3  นางสาวศุมาลิน ภู่รังไหม ยุคปฏิวัติวัฒนธรรมจีนกับการโฆษณาชวนเชื่อ อ.นาตยา  อยู่คง 

4  นางสาววศินี บูรณวุฒิกุล มังกร : อัตลักษณ์ความเป็นจีน อ.นาตยา  อยู่คง 

5 นางสาววราลักษณ์  โรจน์วงศ์กาญจน์ เทศกาลฮานะมิ ซากุระในแดนอาทิตย์อุทัย อ.นาตยา  อยู่คง 

6  นางสาวฉัตต์สุดา มโนถิรกุล การลงทุนทางตรงจากต่างประเทศในจีน อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

7  นางสาวปฐมพร สันติเมธี ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : แนวโน้มและผลกระทบ อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

ที่มีต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานไทย - ญี่ปุ่น

8  นางสาวอภิญญา อรรถโชติศักดา อะนิเมะเคียระ บนเส้นทางธุรกิจของญี่ปุ่น อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

9  นางสาวอรสุดา ขยันกิจ ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 

10  นางสาวจริยา ช้างฤทธิไกร การเป็นที่นิยมของ เครื่องสําอางเกาหลีในประเทศไทย อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 

กรณีศึกษา : เครื่องสําอางประเภทบํารุงผิว

11  นางสาวอัจฉรา ถาวรไพบูลย์บุตร สถานการณ์และนโยบายด้านพลังงานของประเทศญี่ปุ่น อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 

12  นางสาวพิสินี ด่านวัฒนาพงษ์ การลงทุนทางตรงในต่างประเทศของจีนด้วยรูปแบบการควบรวม อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ 

และครอบงํากิจการ
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ที่ ชื่อ-สกุล เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา หมายเหตุ

1  นางสาวกอบกาญจน์ ประภาสะวัต ความงามของรูปทรงและสีของสุสานจีนที่อยู่ในประเทศไทย จ.ชลบุรี ผศ.สราวุท  ตันณีกุล 

2  นางสาวรุ่งอนันต์ พรมลี บ้านพื้นเมืองญี่ปุ่น : ความงามของเส้นรูปทรงและรูปร่างลักษณะสามเหลี่ยมพนมมือ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล 

3  นายศุภวงศ์ ฉายเรืองเกียรติ ความหมายของทัศนธาตุประเภทเส้นใยลายสักญี่ปุ่น ผศ.สราวุท  ตันณีกุล 

4  นางสาวอรวิณทรท์ิณี สุวรรณเฉลิม ศิลปะในภาพพิมพ์เกอิชายุคเอโดะ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล 

5  นางสาวธัญญรัตน์ รัตนก้องเกียรติ การจัดองค์ประกอบในงานภาพพิมพ์ของอุตะงะวะ ฮิโระชิเงะ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล 

6  นางสาวกฤษกนก ลิขิตสิริกุล อัจฉริยะทางดนตรี ผู้ไล่ตามความฝัน และตัวโน๊ต เจย์โจว รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

7  นางสาวรพีพรรณ จ้องสาระ ฮามาซากิ อายูมิ จักรพรรดินีแห่งเจป๊อบ รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

8  นางสาวสุภาวดี เพ็ญฉายแสง บทบาทของซามิเซ็นในดนตรีญี่ปุ่น รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

9  นางสาวรวิอร สีละพัฒน์ อัตลักษณ์ของดนตรีแจ๊สญี่ปุ่น รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

10  นางสาวอาภาพรรณ นากสุก อิทธิพลของแคนจีน (Sheng) ต่อเอเชียตะวันออก รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์ CD ข้อมูลไม่พร้อมให้บริการ

11  นางสาวธนพร รัตนศักดิ์โสภณะ ศิลปะการแสดงพื้นฐานเกาหลี : พันโซรี อ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์

12  นางสาวรวีวรรณ หล่อกิตติเกียรติ การแสดงละครระบําหน้ากากพงซาน อ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์

13  นางสาวจุฬาลักษณ์ สุจริตธรรม การผสมผสานศิลปะตะวันตกและจีนที่ปรากฏบนลวดลายปูนปั้นประดับหน้า อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

อาคารชิโน-โปรตุกีสจังหวัดภูเก็ต

14  นางสาวชนกานต์ ขันธอรรถ อิทธิพลตะวันตกในลวดลายและการใช้สีบนเครื่องกระเบื้อง อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

ฟามิลล์โรสในสมัยจักรพรรดิ์หย่งเจิ้นแห่งราชวงศ์ชิง (พ.ศ.2265 - 2278)

15  นายธนกฤต อนรรฆมาศ ปฏิมาณวิทยา : พุทธศาสนามหายานในศิลปะ อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม CD ข้อมูลไม่พร้อมให้บริการ

16  นางสาวกฤติกา อนันต์รัตนโชติ เครื่องปั้นดินเผารากุในสมัยโมโมะยามะ อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม
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17  นายปรัชญา เหลืองแดง ศิลปะภาพพิมพ์แกะไม้สมัยเอโดะ : ชุดเหตุการณ์ 47 โรนิน อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

18  นางสาวเพชรนิษฐ์ ภูมิมาศ ภาพลักษณ์ของผู้หญิงเกาหลีใต้ในภาพยนตร์ของ Kim Ki Duk อ.สรรเสริญ  สันติวงศ์ 

19  นางสาวชลลดา องควิโรจน์ ปรัชญา คิลบิล ศิลปะ และวัฒนธรรมตะวันออก อ.สรรเสริญ  สันติวงศ์ 

20  นายณากร ศรีสนธิยากุล บริบททางวัฒนธรรมกับการนํามาสร้างใหม่ของภาพยนตร์กรณีศึกษา อ.สรรเสริญ  สันติวงศ์ 

Infernal Affairs ถึง The Departed

21  นางสาวอรนุช เลิศพิมลพันธ์ ความเหงาในภาพยนตร์ของหว่างกาไว อ.สรรเสริญ  สันติวงศ์ 

22  นางสาวธีราภรณ์ พีรพรวิพุธ จักรยานในบริบทของสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุ่นในอาโอบะสองล้อมุ่งฝัน อ.สรรเสริญ  สันติวงศ์ 

23  นางสาวชุลีพร ไหลเจริญ ความหมายของสีและลวดลายบนเครื่องแต่งกายของอุปรากรจีนปักกิ่ง อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

24  นางสาวศีตลา ฉั่วศิริ อัตลักษณ์ของจีนที่สะท้อนผ่านการแสดงในพิธีเปิดโอลิมปิกฤดูร้อน 2008 อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

25  นางสาวสุกาจนา จิตรสงเคราะห์ ความหมายของการใช้สีในการแต่งหน้าตัวละครอุปรากรปักกิ่ง อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

26  นางสาวสุพัฒนา ทองเรือง "STREET DANCE" การเต้นแบบร่วมสมัยในประเทศญี่ปุ่น อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

27  นางสาวอริษา แสงอรุณ ละครเคียวเง็น : คุณค่าในฐานะมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

28  นายเจิมปุญญ์ จิปิภพ อุปรากรจีน : สุนทรียศาสตร์ในการแสดงกายกรรม อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

29  นางสาวเกวลิน รอดเจริญ อั้งลี่ แตกต่างแต่ไม่แตกแยก : เมื่อตะวันตกพบตะวันออก ในภาพยนตร์ 3 เรื่อง อ.ภาสกร   อินทุมาร 

คือ Pushing Hands, The Wedding Banguet และ Eat Drink Man woman

30  นางสาวชรัมพร เติมสินทวีสุข Spider Lilies : สังคมรักเพศเดียวกันในไต้หวัน อ.ภาสกร   อินทุมาร 

31  นางสาวชวิกา ตั้งกิติกุล เงาเกย์ : พื้นที่ในสังคมของชายรักชายในสังคมจีนภาพยนตร์ อ.ภาสกร   อินทุมาร 
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32  นางสาวณิชาภัทร รุ่งรัตนเสถียร บทบาทของภาพยนตร์ที่สะท้อนให้เห็นถึง การสร้างชาติของประเทศสาธารณรัฐ อ.ภาสกร   อินทุมาร 

ประชาชนจีน : กรณีศึกษาภาพยนตร์ เรื่อง HERO

33  นางสาวเพ็ญนภา ถาวรประดิษฐ์ อิทธิพลด้านการเมืองจากภาพยนตร์เรื่อง To live อ.ภาสกร   อินทุมาร 

34  นางสาวรุจาพร ฤกษ์วิบูลย์ศรี ภาพยนตร์เรื่อง Always Sunset on Third Street ถนนสายนี้หัวใจไม่เคยลืมที่ อ.ภาสกร   อินทมุาร 

สะท้อนมุมมองทางสังคมของญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2

35  นางสาวอรกมล พิชัยยุทธ ภาพยนตร์สุสานหิ่งห้อย : การไว้อาลัยเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม อ.ภาสกร   อินทุมาร 

36  นายธนกร อดิวันทนากุล กระแสชาตินิยมในภาพยนตร์จีน ช่วงปี ค.ศ. 2009 - 2010 อ.ภาสกร   อินทุมาร 

37  นางสาวจุฬาลักษณ์ อมรเดชภักดี ทัศนคติเรื่องความตายในสังคมญี่ปุ่นผ่านภาพยนตร์เรื่อง The departure อ.ภาสกร   อินทุมาร 

38  นางสาวเบญจศีล อินใจธรรม จากผู้ชายกินเนื้อ สู่ผู้ชายกินพืช : ภาพสะท้อนความเปลี่ยนแปลงเรื่องความเป็น อ.ภาสกร   อินทุมาร 

ชายในสังคมญี่ปุ่น ผ่านภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง ลาสต์เฟรนส์

39  นางสาวณัฐนรี พานิชทรัพย์งาม CURES OF THE GOLDEN FLOWER ความเปลี่ยนแปลงของจางอี้โหมว อ.ภาสกร   อินทุมาร 

40  นางสาวนภาวรรณ อัศวพงศ์ชัย Snakes and Earring : ภาพสะท้อนอัตลักษณ์ใหม่ของวัยรุ่นญี่ปุ่น อ.ภาสกร   อินทุมาร 
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