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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

1 น.ส. มทิรา นภัสกรสกล พัฒนาการเศรษฐกิจญี่ปุนชวงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

(ระหวาง ค.ศ.1945 - 1973)

2 น.ส. ชุติมา พานิชการ บทบาทและความขัดแยงระหวางตระกูลไทระ กับ ตระกูล ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

มินาโมโตะ ตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 11-12

3 น.ส. จุฑารัตน พรพระคุณ พัฒนาการของวัฒนธรรมแบบญี่ปุนในยุคเฮอัน ระหวาง ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

ค.ศ.794 - ค.ศ.1131

4 น.ส. กัณฐฎา สังขมรรทร ยุครุงเรืองของขุนนางญี่ปุนตระกูลฟูจิวาระในสมัยเฮอัน ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

ตั้งแต ค.ศ.794 - 1185

5 น.ส. ปานตา ธนูไชยศักดิ์ บทบาทและสถานภาพของผูหญิงทํางานญี่ปุน ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

ภายหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปจจุบัน 

6 น.ส. ดวงจรัส เบ็ญจพรกุลพงศ บทบาททางการปกครองของโชกุนโทะกุงะวะ อิเอะยะซุ ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

ระหวาง ค.ศ.1600 - 1616 

7 นาย ปุณยวัฒน ศรีบุญเรือง ภาวะเศรษฐกิจชะงักงันในญี่ปุน ตั้งแต ค.ศ.1987 - ปจจุบัน ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

8 น.ส. ณัฐรุจา ศรีสําอางค การแสวงอาณานิคมของญี่ปุน ตั้งแต ค.ศ.1894 - 1905 ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

บทความวิจัยรายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาประวัติศาสตร 

ชื่อ-สกุล
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

บทความวิจัยรายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาประวัติศาสตร 

ชื่อ-สกุล

9 นาย ศตวรรษ วงษนิล เปรียบเทียบการแตงกายดวยชุดกิโมโนของสตรีญี่ปุนในสมัย ผศ.ดร.พวงทิพย  เกียรติสหกุล

เอโดะและสมัยเฮอันตอนปลาย

10 น.ส. สุปาจรีย จามรนฤมิต รัฐบาลไทยกับสงครามเกาหลี ค.ศ.1950-1953 ผศ.ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ 

11 น.ส. ฐิติมา วรรณโกฏิ มินจายอง ราชินีองคสุดทายแหงราชอาณาจักรโชซอน ผศ.ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ 

12 น.ส. ณัฐธิดา อิศรางกูร ณ อยุธยา ลีบยองชอลกับเบื้องหลังความสําเร็จของซัมซุง ผศ.ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ 

13 น.ส. กนกรัตน ชุมสายใจ เกาหลีใตกับการกาวสูประเทศอุตสาหกรรมใหม ค.ศ.1970 -1995 ผศ.ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ 

14 น.ส. กนกลักษณ มากวงค นายพลลีซุนชินกับการตอสูกับญี่ปุนในป ค.ศ.1592-1598 ผศ.ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ 

15 น.ส. ชิดชนก แสงบรรจง สังคมในสมัยราชวงศหมิง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

16 น.ส. ภัทรภร  กมลสวัสดิ์ อิทธิพลของลัทธิขงจื้อตอความเปนผูหญิงในสังคมจีนสมัย ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

ราชวงศหมิง พ.ศ.1911-2187
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

บทความวิจัยรายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาประวัติศาสตร 

ชื่อ-สกุล

17 น.ส. พรกมล ปรัชญาธนกุล จักรพรรดิคังซี : รัชสมัยที่รุงเรืองของราชวงศชิง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

18 น.ส. พิมพแข ศรีเจริญ การใหความสําคัญเกี่ยวกับประเพณีการเกิดและการเสียชีวิต ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

ของชาวจีน

19 น.ส. นัทธฤดี ศรีสอน แนวคิดที่สงผลตอที่มาและความสําคัญของอาหาร ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

ในเทศกาลจีน 

20 น.ส. ศรสวรรค สิริวัฒนเศรษฐ การลมสลายของราชวงศฮั่นตะวันออก ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

21 น.ส. นฤมล ชูศรี ชาวจวง : ภาษาและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกับชาวไทย ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

22 น.ส. ชนิตา การฉวี ปจจัยการลมสลายของราชวงศถัง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

23 น.ส. ณิชรัณ กุลสัจจะ การเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับเทศกาลกินเจ ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

จังหวัดภูเก็ต

24 น.ส. ชนิตา ธนะเดชโภคิน เทศกาลไหวพระจันทร-ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบและ ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธสุขกิจ

ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนบริเวณถนนเยาวราชและ

บริเวณใกลเคียง 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

บทความวิจัยรายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาประวัติศาสตร 

ชื่อ-สกุล

25 น.ส. วราลักษณ ลี้ปฐมากุล บทบาททางการเมืองของซากาโมโต เรียวมา ระหวาง ศ.สัญชัย  สุวังบุตร 

ค.ศ.1861-1868

26 น.ส. ปทมวรรณ ปทมปราณี บุราคุมินในสังคมญี่ปุน ตั้งแตสมัยโตกุงาวา-ตนสมัยเมจิ ศ.สัญชัย  สุวังบุตร 

(ค.ศ.1603-1872)

27 น.ส. พิชชานันท ตะโกพวง งิ้ว กับการเผยแพรวัฒนธรรมจีนในประเทศไทยในสมัย อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

กรุงศรีอยุธยา 

28 น.ส. กัญญรัตน ทองประพันธ ตําราพิชัยยุทธซุนวู : บทเรียนของผูไมตองการแพ อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

กรณีศึกษา : ความพายแพของเจียงไคเช็คตอเหมาเจอตุง

29 นาย ปรัชญ รุจิวนารมย ความเปลี่ยนแปลงในแมนจูเรียภายใตการปกครองของญี่ปุน อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

ระหวางป 1934 - 1945

30 น.ส. ณัฐธิดา จันทรฉาย บททดสอบความเปนผูนําของประธานาธิบดีหูจิ่นเทา จากกรณี อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

ศึกษาการเปลี่ยนแปลงมณฑลกุยโจว (ค.ศ.1985-ค.ศ.1988) 

และทิเบต (ค.ศ.1988-ค.ศ.1992) 

31 น.ส. อรรัมภา อรุณทอง คนไทยกับวัฒนธรรมการกินเจ ไดบุญ หรือ สรางบาป ? อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

32 น.ส. ธัญวรรณ ศรแกว เจิ้งเหอนักเดินเรือผูยิ่งใหญในฐานะตัวแทนการใชอํานาจ อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

ของผูนําจีน 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

บทความวิจัยรายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาประวัติศาสตร 

ชื่อ-สกุล

33 นาย พีรณัฐ ศิริวัชราวงศ ความเขมแข็งของฮั่นหวูตี้ กับ การสรางความรุงเรืองใหกับ อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

อาณาจักรซีฮั่น

34 น.ส. ปุณฑริก บําเพ็ญบุณย หลินเจอสวี วีรบุรุษสงครามฝน อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

35 น.ส. กรองกาญจนศิริรัชตวงศ นโยบายลูกคนเดียว กับความเสียหายทางเศรษฐกิจและสังคม อ.ดร.สุวัฒน  ทาสุคนธ

ของจีนในชวง พ.ศ.2552 - 2554 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

1 น.ส. ศุทธิกา วาณิชรัตนาภินันท ความเปนมาและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีตอภาพซุมิเอะของญี่ปุน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 

2 น.ส. ลักษมี ธีรวัฒนอมร การศึกษารูปแบบชีวิตทางสังคมของชาวญี่ปุนจากนิยายเรื่อง จดหมายจากฆาตกร ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 

3 น.ส. ชยมน  ศุภรเชาว วิถีแหงจิตใจบนหลักธรรมชาติและความวางเปลาจากแนวคิดของมิยาโมโตะ  มูซาชิ ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 

4 น.ส. กิตติยา ไกรนรา อิทธิพลของลัทธิบูชิโดที่สงผลตอความมีระเบียบวินัยของคนญี่ปุน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 

5 น.ส. พัณณิตา คูอนุพงศ วัดจีนในกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 

6 น.ส. ชลลัดดา ชลธิศชโลทร นินจุตสึ ศิลปะการตอสูแหงวิถีนินจา ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 

7 น.ส. เพ็ญลักษณ ธาระนิธิ แนวคิดทางการศึกษาแบบขงจื๊อกับพัฒนาการทางการศึกษาของจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน 

8 น.ส. ชลลดา พงศพัฒนานุกูล เทพเจาในลัทธิเตา ผศ.ดร.ชาญณรงค  บุญหนุน

บทความวิจัย 450 460 การศึกษาเอกเทศ  ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาปรัชญา

ชื่อ-สกุล



2

ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

บทความวิจัย 450 460 การศึกษาเอกเทศ  ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาปรัชญา

ชื่อ-สกุล

9 น.ส. ศิริวรรณ  จั่นขุนทด ความเขาใจของรัฐบาลจีนตอเรื่องสิทธิมนุษยชน ผศ.บุญสง  ชัยสิงหกานานนท

10 น.ส. จุฑามาส เพ็งเหมือน ตุกตาฮินะกับความเชื่อของชาวญี่ปุน อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

11 น.ส. วริษฐา  อยูทรง ความเชื่อกับเครื่องครัวญี่ปุน อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

12 น.ส. พราวมาศ มุนินทร ฮูกับความเชื่อของคนจีน อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

13 นาย อัครัตน ภาสกรการ ศิลปะการตอสูเคนโดและคาราเตกับปรัชญาเซน อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

14 นาย สรรเสริญ มไหศิริโยดม ศึกษาความเหมือนและความแตกตางทางคติความเชื่อเกี่ยวกับตะเกียบในสังคม อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง

จีนและญี่ปุน 

15 นาย มงคล มณฑลศิริ กุยอีซําปอ การปวารณาตนเปนพุทธมามกะ อ.คมกฤช  อุยเต็กเคง



1

ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

1 น.ส. อิสิพร เจนการ การวิเคราะหแหลงทองเที่ยวในมณฑลอันฮุย ผศ.สมชาติ  อูอน 

2 น.ส. นิสากร เอกสมุทร การศึกษารูปแบบการจัดนําเที่ยวของบริษัทนําเที่ยวไทยในตลาดฮองกง ผศ.สมชาติ  อูอน 

3 น.ส. ภัชธีญา อวมอารีย การพัฒนาทาเรือเพื่อการขนสงทางทะเลของประเทศญี่ปุน ผศ.สมชาติ  อูอน 

4 น.ส. ศศิชา สมบูรณ รูปแบบการทองเที่ยวเชิงประวตัิศาสตรในประเทศเกาหลีใต ผศ.สมชาติ  อูอน 

5 น.ส. อมตรส เจิมประสาทสิทธิ์ องคประกอบทางภูมิศาสตรที่มีผลตอการพัฒนาการทองเที่ยวเกาะเชจู ผศ.สมชาติ  อูอน 

6 น.ส. จิตตาพร ทองสุข ปจจัยทางภูมิศาสตรที่สงผลตอการทองเที่ยวเมืองปูซาน ผศ.สมชาติ  อูอน 

7 น.ส. ชมพูนุช อนุวงศ แรงงานชาวญี่ปุนที่ทํางานในเขตนิคมอุตสาหกรรม อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ผศ.สมชาติ  อูอน 

8 น.ส. อรปวีณ ศิรวัชรินทร ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมชาเขียวในประเทศญี่ปุน ผศ.สมชาติ  อูอน 
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สาขาภูมิศาสตร

ชื่อ-สกุล
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 

บทความวิจัย 450 460 การศึกษาเอกเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาภูมิศาสตร

ชื่อ-สกุล

9 น.ส. สุกัญญา ทนงคแผง อุตสาหกรรมอาหารของญี่ปุน : กรณีการผลิตขนมทองถิ่น ผศ.สมชาติ  อูอน 

10 นาย อมรศักดิ์ ใจประเสริฐสุข วิเคราะหทรัพยากรการทองเที่ยวเมืองนาโกยาและบริเวณใกลเคียง ผศ.สมชาติ  อูอน 

11 น.ส. ทิพยวรรณหนังสือ ปจจัยการเจริญเติบโตของเมือง : กรณีศึกษานครเซี่ยงไฮ ผศ.สมชาติ  อูอน 

12 น.ส. สุญาณี พลอยนุช รูปแบบธุรกิจนําเที่ยวของทัวรไทยในตลาดทองเที่ยวเกาหลีใต ผศ.สมชาติ  อูอน 

13 น.ส. สวนนท ศุภมานพ วิเคราะหการจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวจังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุน ผศ.สมชาติ  อูอน 

14 น.ส. เอกอร พาณิชย โรงแรมเครือขาย (Hotel Chain) ในกรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ผศ.สมชาติ  อูอน 

15 น.ส. โชติกา สุขวัฒนาวิทย บทบาทของทรัพยากรทองเที่ยว ที่มีตอการพัฒนาอุตสาหกรรมภาพยนตรบนเกาะ ผศ.สมชาติ  อูอน 

เชจูของประเทศเกาหลีใต 

16 น.ส. กุณฑิกา แกวสมวงค อุตสาหกรรมอาหาร กรณีศึกษา : อุตสาหกรรมบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปของประเทศ ผศ.สมชาติ  อูอน 

เกาหลีใต
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
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สาขาภูมิศาสตร

ชื่อ-สกุล

17 น.ส. ณัชชารีย เวคินธนิพัฒน ปจจัยที่นักทองเที่ยวเกาหลีเดินทางมาเลนกีฬากอลฟที่จังหวัดกาญจนบุรี ผศ.สมชาติ  อูอน 

18 น.ส. ศันสนีย สมบูรณ การศึกษารูปแบบการทองเที่ยวเพื่อซื้อสินคา (Shopping Tourism) ผศ.สมชาติ  อูอน 

กรณีศึกษา : นักทองเที่ยวสตรีไทยที่เดินทางไปทองเที่ยวเกาหลีใต 

19 น.ส. ณัฐฐารัฐ ตามวงศวาลย อุตสาหกรรมการตอเรือในประเทศญี่ปุน รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

20 น.ส. นัฐรัตน โหนงที แหลงทองเที่ยวมรดกโลกประเทศญี่ปุน รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

21 น.ส. กฤตติวรดาหิรัญวรวุฒิกุล อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกสในประเทศเกาหลีใต รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

22 น.ส. พัชรา สุมาลี อุตสาหกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ กลุม Functional Food รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

23 น.ส. ฌาดา แจงในเมือง อุตสาหกรรมอนิเมชั่นในประเทศเกาหลีใต รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

24 น.ส. ศุภรดา กุลเตชะวณิช การทองเที่ยวฮองกง รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
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สาขาภูมิศาสตร

ชื่อ-สกุล

25 นาย อดิษฐา วงศประดิษฐ อุตสาหกรรมรถยนตของประเทศเกาหลีใต : กรณีศึกษากลุมอุตสาหกรรมรถยนต รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

ฮุนได มอเตอร คอมปานี

26 น.ส. ปญชาน นากสุวรรณ อุตสาหกรรมยานยนตประเทศเกาหลีใต : การเปรียบเทียบบริษัทจีเอ็มแดวู รศ.ดร.วิชัย  ศรีคํา

มอเตอรกับบริษัทซันยองมอเตอร

27 น.ส. ชมาภรณ เบญจรงคสิน บทบาทของอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่สงผลกับการทองเที่ยวของเกาหลีใต ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

28 น.ส. ณัฐวดี กาญจนภิรมย รูปแบบการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวเกาหลีใตที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ผศ.ศุทธินี  ทองสอาด

29 น.ส. ปาจรีย วารีเจริญ การลงทุนและการตลาดระหวางประเทศของบริษัทอิเล็กทรอนิกสในประเทศจีน อ.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

30 น.ส. รักษิณา กลิ่นนิล อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-industrial) กรณีศึกษา : เมืองอุตสาหกรรมเชิง อ.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

นิเวศของญี่ปุนและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของไทย 

31 น.ส. ธัญลักษณ มหาสิริณัฐ ศักยภาพที่มีผลตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาของนครเทียนจิน อ.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

32 น.ส. พัทธมน กาญจนหฤทัย การวิเคราะหปจจัยทางวัฒนธรรมภายในของประเทศญี่ปุน ตอความสําเร็จของ อ.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

การพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
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สาขาภูมิศาสตร

ชื่อ-สกุล

33 นาย ธนัชดนัย แกวชูเสน การวิเคราะหศักยภาพและความสําเร็จของการจัดการโลจิสติกสการทองเที่ยว อ.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

เมืองกวางโจวประเทศจีน

34 น.ส. ดวงทิพย ชยายน การวิเคราะหปจจัยอุปสรรคในการเลี้ยงและความตองการตลาดโคทาจิมะ อ.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

ในประเทศไทย 

35 น.ส. อภินภา  วิถีนนท การคาระหวางประเทศไทย-จีน ตามเสนทางเศรษฐกิจคุนหมิง-กรุงเทพ ภายใต ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

โครงการอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง (Greater Mekong Sub-region - GMS)

36 น.ส. ปรียทรรศ ภูคัสมาส รูปแบบการใชพลังงานในประเทศจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

37 น.ส. นันทมนัส โพธิเสถียร โลจิสติกสไทย-จีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

38 น.ส. สุพิชชา กาฬเนตร การศึกษานโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมและภูมิภาคในประเทศเกาหลีใต ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

กรณีศึกษา เมืองปูซาน

39 น.ส. ชรินยา จุยใจงาม การศึกษาความแตกตางระหวางสายการบินแหงชาติและสายการบินตนทุนต่ํา ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

ของประเทศเกาหลีใต

40 น.ส. นุชนาภา บุตรรอด การลงทุนรานอาหารไทยในจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ
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ลําดับ ชื่อเรื่อง อาจารยที่ปรึกษา 
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สาขาภูมิศาสตร

ชื่อ-สกุล

41 น.ส. ลลิตา ภคปญจพร อุตสาหกรรมเครื่องดื่มประเภทฟงชันนัลดริ้งค ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

42 น.ส. ชนิกานต แผวฉ่ํา Ecocity เมืองแหงทางเลือกใหมของจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

43 น.ส. ดุจฤดี หมีนพราน ธุรกิจสายการบินจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

44 น.ส. นัฐนันท อัศวนนทกุลพร การขยายสาขาธุรกิจคาปลีก กรณีศึกษา : หางอิเซตันและเทสโกโลตัส ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

45 น.ส. สุสิมา กังวานพรชัย อุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพารา ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

46 น.ส. สลิลลา คลายประชา ธุรกิจรานอาหารญี่ปุนในประเทศไทยกับพฤติกรรมการบริโภค ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

47 น.ส. อรอนงค เอมวงษ รานคา 100 เยน กรณีศึกษา ราน ไดโซะ ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ

48 น.ส. สิริลักษณ กมลจิตกุญชร Border Trade การคาชายแดนระหวางไทยและจีนตอนใต ผศ.ดร.อภิเศก  ปนสุวรรณ



ลําดับ ชื่อเรื่อง 

1 นาย ฐากูร สุวรรณเวก สถานะของสตรีในนวนิยายเรื่อง  โสเภณีพลัดถิ่น รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ 

ซองหมายเลข 8 ที่ซานดาคาน ของ ยามาซากิ โทโมโกะ

2 น.ส. ผกาวรรณ ศรีวรรธนะ ปจจัยที่มีผลกระทบตอภาษาและวิถีชีวิตของชาวไทลื้อ รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ 

ในสิบสองปน 
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สาขาวรรณกรรม

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง 

1 น.ส. พรรษพร อยูเรืองเดช วิเคราะหความแตกตางของสถาปตยกรรม กรณีศึกษา เปรียบเทียบ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

ความงามระหวางบานไทยและบานเกาหลี

2 น.ส. อัจจิมา สุวิชานิจกุล Mikoshi : สถาปตยกรรมเคลื่อนที่รูปแบบเฉพาะของญี่ปุน ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

3 น.ส. ณัฐฑณี ตั้งทรงสวัสดิ์ วิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางระหวางดนตรีชาวนาของไทย รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

กับดนตรีชาวนาของเกาหลี

4 น.ส. สุธินี เทียนกุล ความหมายซอนเรนในบทเพลงญี่ปุนแนวเจร็อค : กรณีศึกษา รศ.พงษศิลป  อรุณรัตน

อัลบั๊ม สแทค รับบิช (STACKED RUBBISH) ของวงเดอะ กาเซ็ท

(the GazettE)

5 น.ส. ชญานี ยงขามปอม ศิลปะการแสดงกลองไทโกะของญี่ปุน อ.ภัธทรา  โตะบุรินทร

6 น.ส. วลัยลักษณชวลิตทิพากร วิวัฒนาการของเทศกาลละครหนากากนานาชาติอันดง อ.ภัธทรา  โตะบุรินทร

7 น.ส. ชนิษฎี ใจสวาง มุมมองและทัศนคติของชาวจีนที่มีตอเพศหญิงผานภาพยนตร อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

เรื่อง มูหลาน สตรีโลกจารึก

8 น.ส. พิมพอร ศรีชูเปยม การสะทอนมุมมองและคานิยมของสังคมญี่ปุนผานการตูน อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

เรื่อง วันพีช
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สาขาศิลปะ

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง 
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สาขาศิลปะ

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 

9 น.ส. นภาวีร ภาคภูมิ ความรุนแรงของวัยรุนในประเทศญี่ปุนผานภาพยนตรเรื่อง อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

Snakes and Earrings 

10 น.ส. พัชรพิมพ วิทยเกษตร การเปลี่ยนแปลงทางสังคม การปกครอง กับการดําเนินชีวิตของคน อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

ผานภาพยนตรเรื่อง To live 

11 น.ส. กะวิตา พุฒแดง สัญลักษณทางภาพยนตรกับการสะทอนสังคม :  อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

กรณีศึกษาภาพยนตรเรื่อง Chungking Express

12 นาย นรานุสรณ สังขเพ็ชร ภาพสะทอนของศิลปะการตอสูจีน มวยหยง ชุน จากภาพยนตร อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

เรื่องยิปมัน สูยิบตา ภาค 1

13 น.ส. อาริตา กิตติพุทธโยธิน ชายรักชายในสังคมเกาหลี : กรณีศึกษาภาพยนตรเกาหลีเรื่อง อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

A Frozen Flower 

14 น.ส. วริศา เมฆวัฒนา ดานมืดของคานิยมการศัลยกรรมในสังคมเกาหลีศึกษาผาน อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

ภาพยนตรเรื่อง : TIME  ของ Kimkiduk

15 น.ส. ภสกรณ ทองรับใบ มุมมองสังคมเกาหลี : กรณีศึกษาภาพยนตรชุดทางโทรทัศนเรื่อง อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

Secret Garden 

16 น.ส. สุธิดา ณรงคอินทร เพศภาวะและชนชั้นในสังคมเกาหลี : กรณีศึกษาภาพยนตรชุดทาง อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

โทรทัศนเกาหลีเรื่อง Sungkyukwan Scandal 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง 

บทความวิจัย 450 460 การศึกษาเอกเทศ ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาศิลปะ

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 

17 นาย ปญญา แซอึ้ง เจี่ย จางเคอ (Jia Zhangde) ผูกํากับชาวจีนมุมมองผาน อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

ทฤษฎีประพันธกร

18 นาย นนทปวิธ รตะสิริพัฒน ภาพยนตรในฐานะศิลปะการเลาเรื่อง : กรณีศึกษาภาพยนตรเรื่อง อ.ดร.ภาสกร  อินทุมาร

Confessions ของ Tetsuya Nakashima 

19 น.ส. ณิชาภัทร จันทรดํารงกุล พัฒนาการของแนวคิดและเนื้อหาใน ภาพยนตรการตูนเรื่อง อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

โดราเอมอน (Doraemon Movie) 

20 น.ส. เอมมิกา แตงรอด ดอกซากุระและแนวคิดสตรีนิยม ในภาพยนตรญี่ปุนเรื่อง ซากุรัน อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

21 น.ส. รัชดาวรรณอภิเลิศโสภณ ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณี และความคิด ความเชื่อในสังคมจีน อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

จากภาพยนตรเรื่อง "To Live"

22 น.ส. จีรานันท สวนมาลี ภาพลักษณทางวัฒนธรรม ในภาพยนตรการตูนเรื่องมูหลาน อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

23 น.ส. ธนสร สายทอง คุณคาดานรูปแบบ และเนื้อหาของภาพยนตรจีนแนวตอสู อ.สรรเสริญ  สันติวงศ

อาญชากรรมของ แอนดรูว เลา 

24 น.ส. ภัทรา พุทธิสาชล อิทธิพลสถาปตยกรรมจีนที่มีตอสถาปตยกรรมญี่ปุนในสมัยนาระ อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม 
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สาขาศิลปะ

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 

25 น.ส. สุภาพร พื้นพรหม จุดเดนในภาพชุงกะของคัทซึชิคะ โฮะคุไซ (Katsushika Hokusai) อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม 

26 น.ส. อาภา จงพิทักษสวัสดิ์ อิทธิพลตะวันตกในจิตรกรรมภาพนัมบัน : สมัยโมโมยามะ อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม 

27 น.ส. ชิชาวรรณ ตันศิริ สัญลักษณในลวดลายธรรมชาติบนเครื่องเคลือบจีนสมัยราชวงศชิง อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม 

28 นาย ปริญญา สมิทธิเจริญผล การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและเทคนิคจิตรกรรมภาพทิวทัศนจาก อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม 

สมัยราชวงศซงสูราชวงศชิง

29 น.ส. อรวิช ศรีลูกหวา แนวความคิดศิลปะแบบญี่ปุน (Japonisme) ในงานศิลปะตะวันตก อ.สุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม 

คริสตศตวรรษที่ 19 : กรณีศึกษาเปรียบเทียบการจัดองคประกอบ

ภาพของรูปคนในงานศิลปะ ยุคอิมเพรสชั่นนิสมและงาน

ภาพพิมพแกะไมในสมัยเอโดะ 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง 

1 นาย จีรกร ขอมสระนอย รากุ : อัตลักษณและรสนิยมทางศิลปะจากเครื่องใช อ.นาตยา   อยูคง 

2 นาย วัลลภ ลิมเรืองรอง วิถีชีวิตญี่ปุนบนคันธนู อ.นาตยา   อยูคง 

3 นาย สัญชัย จันทรเรือง ความเปนจีนในนวนิยายมังกรหยก ภาคสอง อ.นาตยา   อยูคง 

4 นาย จารุพงษ ราษฎรอาศัย กีฬาเกาหลี กีฬาเขยาโลก : ความสําเร็จที่มากกวากีฬา อ.นาตยา   อยูคง 

5 นาย วิสรุส เพชราธนาคมน Alcoholism : สายสัมพันธของสุราในสายเลือดคนเกาหลี อ.นาตยา   อยูคง 

6 น.ส. วริษา สุจิรภิญโญกุล โตเกียวทาวเวอร : พื้นที่แหงความศิวิไลซของโลกสมัยใหม อ.นาตยา   อยูคง 

7 น.ส. ชนกนันท หอมสนิท SEX TOY : อุตสาหกรรมความรักความใครและความปรารถนาของมนุษย อ.นาตยา   อยูคง 

8 นาย สุทธิชัย อุษาเรืองจรัส เบสบอลในสังคมญี่ปุน อ.นาตยา   อยูคง 

บทความวิจัย 450 460 การศึกษาเอกเทศ  ภาคการศึกษาปลาย ปการศึกษา 2554 

สาขาสังคมศาสตร

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 
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ลําดับ ชื่อเรื่อง 
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สาขาสังคมศาสตร

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 

9 น.ส. ศศิพิมพ จิตราคนี เครื่องสําอางเกาหลีกับการสรางตัวตนของวัยรุนไทย อ.นาตยา   อยูคง 

10 น.ส. กัญจนนภทีป ชลสินธนากุลย ฮาราจุกุพื้นที่พิเศษของการสรางตัวตนวัยรุนญี่ปุน อ.นาตยา   อยูคง 

11 นาย ปรัชญา สะและวงษ ซูโม พื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมญี่ปุน อ.นาตยา   อยูคง 

12 นาย นิติ จํารัสธรางกูล ซูชิ ซูๆชิๆ ชิดๆ ใกลชิดกับสังคมไทย อ.นาตยา   อยูคง 

13 นาย ฐากร ชัยธัมมะปกรณ ความเปนชายในสังคมญี่ปุน อ.นาตยา   อยูคง 

14 น.ส. พิชญา สาทรานนท Qingdao : เมืองชิงเตากับการเปลี่ยนแปลง อ.นาตยา   อยูคง 

15 น.ส. สุพัตรา ชาติธรรมรัตน เรือ : สิ่งประดิษฐที่นาภาคภูมิใจของชาวจีน อ.นาตยา   อยูคง 

16 น.ส. ฐิระสา มูลมิ่ง โลกของแบรนดเนม แบรนดจริง แบรนดปลอม : พลังอํานาจของสิ่งของ อ.นาตยา   อยูคง 

ในสังคมจีน
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สาขาสังคมศาสตร

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 

17 นาย อาทิตย ศรีชูเปา กระแสเสนแดนอาทิตยอุทัยสูแดนสยาม : ความหลากหลายและการ อ.นาตยา   อยูคง 

ผสมผสานของวัฒนธรรมอาหาร

18 น.ส. ภัฐรมล ไตรวิทยาศิลป ทงบังชินกิ (TVXQ) : Hallyu Star in Asian อ.นาตยา   อยูคง 

19 น.ส. อาภาวรรณ ปยะมาน Teddy Bear Museum : พื้นที่ประวัติศาสตรและความเปนโลกาภิวัตน อ.นาตยา   อยูคง 

ของเกาหลี

20 น.ส. กมลณัฐ แพรเขียว วิธีการฆาตัวตาย : ความตายที่มากกวาความตาย อ.นาตยา   อยูคง 

21 นาย ปวีร แกวมะไฟ TAMIYA (MINI4WD) กับสังคมไทย อ.นาตยา   อยูคง 

22 น.ส. วรรณกาญจน หกพี่นอง การทหารกับความมั่นคงของจีนในชวงหลังสงครามเย็ฯ อ.เชษฐา  พวงหัตถ 

23 น.ส. สิระสา  สนอราศิระสุวรรณ ความสัมพันธระหวางจีนกับซูดาน ศึกษากรณี อ.เชษฐา  พวงหัตถ 

: บทบาทของจีนในวิกฤติการณคารฟูร

24 นาย ชาลี โชติวัฒนา บทบาทของจีนที่มีตอประชาคมเอเชียตะวันออกในยุคหูจิ่นเทา อ.เชษฐา  พวงหัตถ 
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สาขาสังคมศาสตร

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 

25 นาย ศานติพจน เกตตะรังศรี ระบอบการเมืองแบบอํานาจนิยม : ศึกษากรณีการครอบงํา อ.เชษฐา  พวงหัตถ 

ดวยอุดมการณจูเชในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

26 น.ส. ณัฐสุดา แกนนอย จีนภายใตการนําของหูจิ่นเทา : ผูนํารุนใหม และการทาทายรูปแบบใหม อ.เชษฐา  พวงหัตถ 

27 นาย อดิศร กรอบกระจก รัฐกับการใชความรุนแรง : ศึกษากรณี "ระบอบ คิม" อ.เชษฐา  พวงหัตถ 

28 น.ส. เบญจพร พรหมศิริ วิเคราะหการเพาะเลี้ยงกุงผานกลยุทธตําราพิชัยสงครามซุนวู อ.ตะวัน  วรรณรัตน 

29 น.ส. อุษา สัตยาคม ปจจัยที่มีผลตอการอพยพของแรงงานชาวจีนมาประเทศไทย อ.ตะวัน  วรรณรัตน 

สมัยรัตนโกสินทรตอนตน รัชกาลที่ 3-5

30 น.ส. ศศิธร ดวงสําราญ สหภาพแรงงานเกาหลี อ.ตะวัน  วรรณรัตน 

31 น.ส. พิริยาภรณ นครศรี กลยุทธการสรางตราสินคาของสตารบั๊ค และกระทิงแดงในประเทศจีน อ.ตะวัน  วรรณรัตน 

32 นาย อัครวัฒน ยอแสง ธรรมาภิบาลในประเทศจีน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ 
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สาขาสังคมศาสตร

ชื่อ-สกุล อาจารยที่ปรึกษา 

33 น.ส. มยุรา สมจิตต สถานการณและปจจัยที่สงผลตอเศรษฐกิจญี่ปุนตั้งแตหลังฟองสบูแตก อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ 

34 น.ส. ขวัญสุดา วรวิบูล ความสัมพันธทางเศรษฐกิจระหวางจีนและไตหวัน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ 

35 น.ส. ธนภรณ สําอางคอินทร การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของฮองกง ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน อ.สุภาภรณ  อัศวไชยชาญ 


