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ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1  นางสาวกัญญารัตน์ ภู่เกตุ อุตสาหกรรมการผลิตสุราของประเทศเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

2  นางสาวขวัญฤทัย หนูศาสตร์ การพัฒนาเกาะนามิเพื่อการท่องเที่ยวของประเทศเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

3  นางสาวชนัญพร ธีระพันธ์ การปลูกส้มเชจูในเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

4  นางสาวณัฐกาญจน์ อิ่มใจ ปัจจัยในการขยายตัวของการปลูกข้าวในเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

5  นางสาวณิชชา แก้วประกายแสงกูล บทบาทของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจประเทศเกาหลี ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

6  นางสาวพิจิตรา วงศ์ภาติกะเสรี ปัจจัยทางภูมิอากาศที่มีอิทธิพลต่อการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

7  นางสาวศิริรัตน์ พโนศักดิ์ การจัดการตลาดในกรุงโซลเพื่อการท่องเที่ยว ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

8  นางสาวกฤษณา ชโลธร รูปแบบการตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในตลาดเก้าห้อง อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

9  นางสาวกานต์รวี สว่างรมย์ การเลี้ยงจามรีเพื่อการค้าในทิเบต ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

10  นางสาวนัยนา เมืองมูล นิเวศวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในชุมชนชาวมองโกล ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

11  นางสาววิลาวัณย์ ทับเงิน ปัจจัยการเจริญเติบโตของเมือง : กรณีศึกษานครคุนหมิง ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

12  นางสาวศุภิสรา อินทองมาก ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของเมืองเซินเจิ้น ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

13  นางสาวจุฑามาศ กวางติ๊ด การผลิตถั่วเพื่ออุตสาหกรรมในประเทศญี่ปุ่น ผศ.สมชาติ  อู่อน้

14  นางสาวนงภัสสร ศิวสุนทร การศึกษาโรงแรมเครือข่ายในเครือโอคุระ (Okura Hotel) ประเทศญี่ปุ่น ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

15  นางสาวปานิยา คอนรัตน์ การจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษาด้าน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น
อุตสาหกรรมและด้านขนส่งของประเทศญี่ปุ่น

16  นางสาวพิริยากร จันทชาติ การวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

17  นางสาวพรนภา เลิศศิริพงศ์พันธ์ การจัดการเกาะเชจูเพื่อการท่องเที่ยว ผศ.สมชาติ  อู่อ้น
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18  นางสาวเสาวลักษณ์ ธนศักดิ์รุ่งเรือง การทําสวนผักเพื่อการค้าในประเทศเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

19  นางสาววรารัตน์ ขําเจริญ การค้าผลไม้ไทย-จีน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

20  นางสาวธัญนภัทร์ คูลิ้มจีรสิริ อุตสาหกรรมหยกในประเทศจีน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

21  นางสาววลีรัตน์ จงจิตต์ การวิเคราะห์การผลิตฝ้ายในประเทศจีน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

22  นางสาวหฤทัย วิชัยธรรมคุณ การวิเคราะห์การกระจายตัวของร้านอาหารจีนในเยาวราช ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

23  นางสาวชลทิพย์ กลิ่นหอมยืน การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นที่เดินทาง ผศ.สมชาติ  อู่อ้น
มาท่องเที่ยวในย่านสีลม ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

24  นางสาววริษฐา ธนกิติธรรม ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวต้าหลี่-ลี่เจียง ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

25  นางสาวสุวิชานันท์ สฤษฏ์กุล แพทย์แผนจีนต่อนักศึกษาไทย ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

26  นางสาวกรองกมล เจิมจันทร์ การขยายตัวของอุตสาหกรรมสวนสนุกในญี่ปุ่น ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

27 นางสาวชุลาลิน  นาภรณ์ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของเมือง ผศ.สมชาติ  อู่อ้น
ฮาร์บิน

28  นางสาวกรัณฑา เสรีชัยวณิช การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
ของประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลีใต้

29  นายกิตินันท์ เอี่ยมน้อย พัฒนาการของอุตสาหกรรมโซจูในประเทศเกาหลีใต้ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

30  นางสาวจุฑามาศ เลี่ยวศิริกุล กลยุทธ์การขยายธุรกิจการท่องเที่ยวต่อเนื่องจากธุรกิจ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
สายการบิน : กรณีศึกษา สายการบินไทย และเกาหลี
(Korean Air)
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31  นางสาวชุตินธร อัคสินธวังกูร รูปแบบและผลกระทบทางด้านการท่องเที่ยวจากรายการวาไรตี้ของประเทศ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
เกาหลีใต้ (Running Man)

32  นางสาวภัคจิรา เณรานนท์ การศึกษารูปแบบกลยุทธ์และการจัดการของอุตสาหกรรมอุปกรณ์สื่อสาร ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
เคลื่อนที่ : บริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์

33  นางสาวกนกพรรณ บรมสุข เศรษฐกิจทิเบต ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

34  นางสาวกัญญามาศ อุทธา การเดินทางท่องเที่ยวไทยของนักท่องเที่ยวชาวจีน : กรณีศึกษาทัวร์ศูนย์เหรียญ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

35  นางสาวกุลวดี กิตติดุลยการ การพัฒนาศูนย์กลางสุขภาพทางการแพทย์ของประเทศไทย สําหรับผู้รับบริการ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
ของชาวจีน

36  นางสาวจิดาภา ชินโชติกร วัฒนธรรมการกิน : กรณีศึกษา ติ่มซํา ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

37  นางสาวณิชมน อัศวประเสริฐดี ธุรกิจชานมไข่มุกในประเทศไทย ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

38  นางสาวธิดารัตน์ วนัสบดีกุล เจาะลึกแผนการตลาดอุตสาหกรรมเครื่องสําอางแบรนด์ชั้นนํา (กรณีศึกษา ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
ประเทศเอเชียตะวันออก)

39  นางสาวบวรลักษณ์ ศรีวิศาลนิมิต ปัจจัยในการตั้งและการพัฒนาทางเศรษฐกิจในเขตเศรษฐกิจพิเศษของจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

40  นางสาวสรัลรัตน์ ศิริทรงกล การลงทุนทางด้านพลังงานของจีนในต่างประเทศ กรณีศึกษา : ประเทศพม่า ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

41  นางสาวพิมพ์พร หลักเพ็ชร์ การศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจของฮ่องกง ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

42  นางสาวภัทรธนิฐ วงศ์ปุญญาพัฒน์ การท่องเที่ยวไทย-จีนภายใต้โครงการความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
ลุ่มน้ําโขง

43  นางสาวรัฐชนก พุกไชยนาม การขยายตัวของแรงงานในมณฑลเจ้อเจียง ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
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44  นางสาววรางคณา ยังเจริญ นโยบายและกลยุทธ์ของสายการบินชั้นนําของจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
: กรณีศึกษาสายการบิน Air China และ Cathay Pacific

45  นางสาววินนทลี ดีรัตนะโภคา การลงทุนของจีนในทวีปแอฟริกา ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

46  นางสาวเวณิกา เทียมวงษ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าของจีน กรณีศึกษาบริษัทไฮเออร์ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

47  นางสาวศุภานัน พ่วงเจริญ การท่องเที่ยวเทศกาลน้ําแข็งและหิมะเมืองฮาร์บินของประเทศจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

48  นางสาวสุอรุณ ศิริสีรัสสะ อุตสาหกรรมโทรคมนาคมจีน : กรณีศึกษาบริษัทโทรคมนาคมหัวเว่ย ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

49  นางสาวฉัตรสุดา ฉัตรเกษ อุตสาหกรรมปลาคาร์พในประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

50  นางสาววิมลพรรณ วงษ์บํารุงจิตร์ การศึกษาเปรียบเทียบการย้ายฐานการผลิตของประเทศ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
ญี่ปุ่นในประเทศไทยและประเทศเวียดนาม

51  นายคมสัน จันทเลิศนภากร นโยบายการสร้างความประสบความสําเร็จของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศใน ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
ประเทศญี่ปุ่น

52  นางสาวสุภาพร อักษรณรงค์ การศึกษาแนวทางการป้องกันและจัดการผลกระทบ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
จากภัยสึนามิ : กรณีศึกษาเมืองเซนได

53  นางสาวปนิดา ชูวงศ์ รูปแบบที่อยู่อาศัยแบบอาคารชุดในประเทศเกาหลีใต้ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

54  นางสาวกานดา พรรักษาสกุล การท่องเที่ยวเชิงอาหารของประเทศเกาหลีใต้ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

55  นายกิตติบดี รับพร การวิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจสุขภาพในโอกินาวา อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

56  นายชาลี วงศ์พันธุเศรษฐ์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อการลดลงของประชากรในประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

57 นางสาวโชติกา  เหลืองสุขโสภณ การเปรียบเทียบร้านสะดวกซื้อของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
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58  นายณัฐวัตร กัณฐรัตนชาติ สาเหตุ ปัจจัย และผลกระทบด้านการท่องเที่ยวของธุรกิจ อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
ออนเซ็นในประเทศญี่ปุ่น

59  นายดนุชเดช แก้วมงคล รถไฟใต้ดินในมหานครโตเกียว อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

60  นางสาวนงนภัส วรทัต การส่งออกวัฒนธรรมย่อยในรูปคอสเพลย์ของญี่ปุ่น อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

61  นางสาวนฤพร วงษ์หวายเหนียว อุตสาหกรรมรถไฟในประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

62  นางสาวพรพรรณ เมฆฉาย ผลกระทบและแนวทางการฟื้นฟูอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
ญี่ปุ่นหลังภัยพิบัติสึนามิ พ.ศ.2554 ถึงปัจจุบัน

63  นางสาววารุณี จงรักษ์ ธุรกิจโรงแรมเรียวกังในประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

64  นางสาวศิริลักษณ์ หาพันธ์นา การเกษตรญี่ปุ่นในระบบเศรษฐกิจทุนนิยม อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

65  นางสาวชุตินันท์ สงวนประสิทธิ์ ทฤษฎีเศรษฐกิจสีเขียว : การพัฒนาอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
และการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน

66  นางสาวสุนิสา ฐิตะสุต ซากุระกับความเป็นจุดขายของญี่ปุ่น อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ



1

ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาววารีย์ยา  ภาวงศ์ การเคารพศาลเจ้ายาสุคินิของนายกจุนอิชิโร่ โคอิซึมิ ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

กับความขัดแย้งระหว่างญี่ปุ่นกับจีนกับเกาหลี
2 นางสาววนิดา  ศรีขาว Unit 731 : หน่วยทดลองอาวุธเชื้อโรคของกองทัพญี่ปุ่นใน ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

แมนจูเรีย ระหว่าง ค.ศ.1932 - 1945
3 นางสาววัชราภรณ์  จีรานุโกศล การดําเนินนโยบายการเปิดประเทศญี่ปุ่นในช่วง ค.ศ.1854-1920 ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล
4 นางสาวเบญจพร  ไพรศร บทบาทของพลเอกโตโจ ฮิเดะกิ : จากนากรัฐมนตรีสู่อาชญากรสงคราม ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล
5 นางสาวภัชรีย์ญา  พรธนัชญ์สกุล การขยายตัวของลัทธิทหารนิยมกับการเข้าสู่สงครามมหาเอเชียบูรพาของ ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

กองทัพญี่ปุ่น ระหว่างค.ศ.1930-ค.ศ.1945
6 นางสาวสุธิดา  หอมหวลดี บทบาททางการเมืองของประชาชนเกาหลีตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึง ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

ค.ศ.1981
7 นางสาวพิชญา  พงศ์เต็มสุข ข้อพิพาททางดินแดนระหว่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

กับประเทศญี่ปุ่น: เกาะด็อคโค (Dokdo)
8 นายรังสิมันต์  จันทร์แก้ว อิทธิพลราชวงศ์หมิงของจีนที่มีต่อราชวงศ์โชซอนของเกาหลี ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์
9 นายอัษฎาวุธ  นิลวรรณจะณกุล จักรวรรดิฮั่น-ถัง กับความล้มเหลวในการปกครองเวียดนาม ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ
10 นางสาวรินทร์ลภัส  สรรพวรพงศ์ "ประธานเหมา เจ๋อ ตุง สิ้นสุดอํานาจ" ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ
11 นางสาวสิริกร  ประทักษ์พิริยะ "เปรียบเทียบการเมืองการปกครองของจักรพรรดิคังซีกับจักรพรรดิ ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

เฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง
12 นางสาวพิชญา  สุนทรศิริ สภาพสังคมช่วงก่อนและหลังปฏิวัติวัฒนธรรม วิเคราะห์ผ่านวรรณกรรมแปล ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ
13 นางสาวภวิษย์พร  พิมโพธิ์ การกอบกู้แผ่นดินจีนของจูหยวนจาง ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ
14 นางสาวปิยวรรณ  วงษ์สมกลืน ความสัมพันธ์ระหว่างไทย-จีนในระบบบรรณาการ ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

บทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาประวัติศาสตร์



1

ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวสุทธินี  วัฒนไวฑูรย์ชัย ศิลปะจีนสมัยใหม่ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล
2 นางสาวอภิญญา  สินะวัฒน์ การศึกษาการเป็นนักร้องเกาหลีผ่านภาพยนตร์เรื่อง Mr.Idol อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร
3 นายศิวัช  ยิ้มเพชร แนวคิดของหว่องกาไวที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์เรื่อง : In The อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

Mood For Love, Day of Being Wild, 2046
4 นางสาวภิสรา  ปฐมสุนทรชัย เอกลักษณ์ของภาพยนตร์แอนิเมชั่นของมาโคโตะ  ชินไค อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร
5 นางสาวธัญญาพร  อิ่มสรรพางค์ อิทธิพลศาสนาพุทธที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง ตํานานเดช อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

นางพญางูขาว ของผู้กํากับ เฉินเสี่ยวตง 
6 นางสาวรัตนาพร  วัตตะกุมาร Life : ภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์ญี่ปุ่นที่สะท้อนถึงสังคมของ อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

การถูกรังแก
7 นางสาวชัชชารี  เพียรพิทักษ์ พัฒนาการของรูปแบบและเนื้อหาภาพยนตร์ของ ทาคาชิ  มิอิเกะ อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร
8 นางสาวสุชานันท์  แจ่มสว่าง ศึกษาปัจจัยและเปรียบเทียบความเหมือนความต่างของภาพยนตร์ อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

ริง คําสาปมรณะระหว่างฉบับประเทศญี่ปุ่นและประเทศอเมริกา
9 นางสาวอรพิมล  ชูช่วย แนวความคิดของผู้กํากับ Hayao Miyazaki ที่ปรากฏในภาพยนตร์ อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

เรื่อง My Neighbor Totoro Spirited Away และ Princess Mononoke
10 นางสาววิริรยา  ขาวพัฒนวรรณ การสร้างสรรค์ผลงานของจางอี้โหมวในยุคปัจจุบัน : สงครามนานกิง อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

สิ้นแผ่นดินไม่สิ้นเธอ (The Flowers of War) 
11 นางสาวจิรวรรณ  วิชิตพัชรกุล กระบวนการสื่ออารมณ์ผ่านกลวิธีการกํากับภาพและเสียงที่ปรากฎในภาพยนตร์ อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

เรื่อง Confessions 
12 นางสาวกชนิภา  อุสสาหะ การศึกษาคนทรงในประเทศเกาหลีผ่านภาพยนตร์ชุดทางโทรทัศน์เรื่อง The moon อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร

that embraces the sun 

บทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาศิลปะ



1

ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวอารดา  เทพณรงค์ การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนแปลเกาหลีเรื่อง อ.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย 

หนูเก็บเงินได้ 10 ล้านวอนแล้ว 
2 นางสาวสตรีรัตน์  ชูชาติ การศึกษานวนิยายแปลภาษาญี่ปุ่นเรื่อง ดวงตากระต่าย รศ.จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ
3 นางสาวณัฐวดี  คุณชมภู คดีฆ่าหั่นศพ สถาพภาพและบทบาทของผู้หญิงญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ
4 นางสาวกันต์สุดา  โกญจนาท การวิเคราะห์วรรณกรรม เรื่อง สายโลหิต ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู
5 นางสาวนันทพร  นาควิจิตร การวิเคราะห์รวมเรื่องสั้นญี่ปุ่น เรื่อง รอยสักรูปหมา ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร
6 นางสาวจุฑาทิพย์  ทิพย์เหรียญ การวิเคราะห์สภาพสังคมจีนผ่านนวนิยายแปลจีน อาจารย์ มนทรัตม์  พิทักษ์

เรื่อง คนตายยาก
7 นางสาวณัฐณิชา ศรีนุช การศึกษาวรรณกรรมเยาวชนแปลเกาหลีเรื่อง อาจารย์ศุภชัย  ต๊ะวิชัย

มามะ! ฉันจะช่วยเธอ
8 นางสาวรัฐญา  อาจิณาจารย์ การศึกษานวนิยายแปลเกาหลีเรื่อง "จักรพรรดิที่โลกลืม" รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ
9 นางสาวปวรวรรณ  พึงปิติพรชัย การวิเคราะห์ตัวละครในนวนิยายแปลญี่ปุ่นเรื่อง ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร

ฆาตกรรมคืนฝนดาวตก
10 นางสาวปาทิพรรณ  กสิกิจวิวัฒน์ การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นเรื่อง ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง 

บันทึกน้ําตา 1 ลิตร 
11 นายอดิศร  เลิศฤทธิ์ การศึกษาทัศนะของคนญี่ปุ่นต่อเขมรที่ปรากฏในหนังสือ ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง 

สารคดีแปลญี่ปุ่นเรื่อง 4 ปีนรกในเขมร 
12 นางสาวณัชชา  เอื้ออํานวยชัย คดีฆาตกรรมในนวนิยายแปลญี่ปุ่นเรื่อง ความลับใต้ทะเล รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ

สาบ ของ ฮิงาชิโนะ  เคโงะ
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ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
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สาขาวิชาวรรณกรรม

13 นางสาวศิริวรรณ  วรรณภัณฑ์พินิจ แนวคิดเรื่องอาชญากรเด็กและเยาวชนในวรรณกรรมแปล ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร
ญี่ปุ่นเรื่อง บาปนางฟ้า ของ ยาคุมารุ กาคุ

14 นางสาวทัชชา  จุลวงศ์ การศึกษาคุณค่าของวรรณกรรมแปลญี่ปุ่นเรื่อง "ขัปปะ" รศ.จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ
15 นางสาวธรรมรัตน์  สุนทรโชติ การศึกษาตัวละครในนวนิยายอิงประวัติศาสตร์เรื่อง รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

"มินจายอง ราชินีบัลลังก์เลือด" 
16 นางสาวทัศรีญา  ทรงเผ่า การศึกษาวัฒนธรรมทางสังคมของเกาหลีเหนือผ่าน อาจารย์มนทรัตม์  พิทักษ์

วรรณกรรมใต้เงาเกาหลี
17 นางสาวธารทิพย์  พาราพิทักษ์ ความรุนแรงในวรรณกรรมแปลญี่ปุ่นเรื่อง คําสารภาพ รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ 
18 นางสาวพรธิดา  วัชรคีรินทร์ วิถีสวน วิถีเซน : วิธีการแก้ปัญหาของตัวละครในวรรณกรรม อาจารย์ ดร.อารียา  หุตินทะ

แปลญี่ปุ่นเรื่อง ซามูไรในสวนสน 
19 นางสาวเพ็ญไพฑูรย์  เกริกพิทยา การวิเคราะห์วรรณกรรมแปลจีนเรื่อง บ้านแตก ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู
20 นางสาวสิริกร  ทองมาตร การศึกษานวนิยายแปลเกาหลีเรื่อง "แดจังกึม รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

จอมนางแห่งวังหลวง"
21 นางสาวอัจฉรียา  ญาณประสิทธิ์เวทย์ ปัญหาของวัยรุ่นญี่ปุ่นจากนวนิยายเรื่อง ฉันหายไปในวันหยุด รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ 
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13 นางสาวบุษรินทร์  เรืองอร่าม ศึกษาเปรียบเทียบความแตกต่างในด้านเนื้อหาและรูปแบบวิธีการนําเสนอของ อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร
ราโชมอนกับอุโมงค์ผาเมือง

14 นางสาวปนัดดา  อนุพันธ์ อุตสาหกรรมหนังโป๊ญี่ปุ่นกับผู้สูงอายุในปัจจุบัน อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร
15 นางสาวจิตประภัสสร  ตัณฑพาทย์ สัญลักษณ์ในภาพยนตร์กับการสะท้อนสังคม : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่อง 2046 อาจารย์ ดร.ภาสกร  อินทุมาร
16 นางสาวจิราพร  สุดพลับ กรณีศึกษาอิทธิพลของกลองพื้นบ้านเกาหลีต่อการแสดงร่วมสมัย "นันทา" อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์
17 นางสาวสุกัญญา  ธรรมแสง กรณีศึกษาละครเวทีเกาหลีเรื่อง Ballerina who loves B-Boy อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์
18 นายอาชัญ  ช่อชัยทิพฐ์ ความเป็นบูโตะในการแสดงไทยร่วมสมัย อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์
19 นายชนินท์ณัฐ  โนภาส การผสมผสานกันอย่างลงตัวของระบําจังกูชุมและกลองจังกู อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์
20 นางสาววัชรารัสมิ์  ศิริสารภักดี ความหมายของหุ่นยนต์แอนดรอยด์ "เจมินอยด์ เอฟ" ในละครเวทีเรื่อง "ซาโยนาระ" อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์
21 นางสาวอัจฉริยา  เล็กเพชร การสร้างสรรค์ผลงานละครในรูปแบบฟิสิคคัลเธียเตอร์ กรณีศึกษาละครเวที อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

เบรกเอ้าท์
22 นางสาวถนอมนวล  บางผึ้ง การพัฒนาการของราคุโกะในยุคเอโดะและยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์
23 นายวราวุฒิ  แสงบุญ ซึงมู : ศิลปะแห่งการร่ายรํา อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์
24 นางสาววรรษพร  กุลลิขิตการ แนวความคิดการผสมผสานพุทธศาสนากับลัทธิชินโตในงานศิลปกรรมสมัยเฮฮัน อาจารย์สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม
25 นางสาวนนลนีย์  จริยโชติสกุล ลักษณะเฉพาะลวดลายสัตว์บนภาชนะสําริดจีนสมัยราชวงศ์ซาง อาจารย์สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม
26 นางสาวรัฐกานต์  วงษ์อุดมวิชญ์ เบื้องหลังความสําเร็จในญี่ปุ่นของ Tohoshinki (TVXQ) เทพเจ้าแห่งโลกตะวันออก รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์
27 นางสาวปิยพร  นาคสวาทดิ์ แนวคิดทางสังคมในภาพยนตร์แอนิเมชั่น Spirited Away อาจารย์สรรเสริญ  สันติวงศ์
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ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวลลิตวดี  เตชะมนูญ แนวคิดเรื่องความสัมพันธ์บิดากับบุตรของขงจื๊อที่สะท้อนผ่านภาพยนตร์จีน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
2 นางสาวสุภารัตน์  คําพวงวิจิตร ฮวงจุ้ยกับการออกแบบโครงสร้างอาคารสํานักงาน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
3 นางสาววิชิตา  งามทับทิม อิทธิพลปรัชญาความสัมพันธ์ทั้งห้าของขงจื่อในสมัยหลังปฏิวัติวัฒนธรรม ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
4 นางสาวพรพิมล  อยู่สุธา การคลุมถุงชนของคนจีนจากแนวคิดปรัชญาสิทธิมนุษยชน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
5 นางสาวจิดาภา  พรหมมี การวางรากฐานพุทธศาสนาวัชรยานแบบทิเบตในโลกตะวันตกของเชอเกียม ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

ตรุงปะ ริมโปเช
6 นางสาวบงกช  กิมเลี้ยง การศึกษาแนวคิดเรื่อง ปรัชญาแห่งอิสรภาพ : มนุษย์กับอิสรภาพที่แท้จริง ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

จากนิทานปรัชญา จวงจื๊อ
7 นางสาวศรุดา  กอเกียรติสกุล นักบวชหญิงกับโลกสังคมสงเคราะห์ กรณีศึกษามลูนิธิฉือจี้ไต้หวัน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
8 นางสาวปภัสรา  เม็ดดี พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษในประเทศเกาหลี ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
9 นางสาวณฑิรา  นาคฉวี แนวคิดทางศาสนาที่แฝงในการ์ตูนยอดมนุษย์และวีรบุรุษญี่ปุ่น ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
10 นางสาวญาณิศา  จารมัย การศึกษาแนวคิดเรื่อง โอรสสวรรค์ของประเทศจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
11 นางสาวรพินท์นิภา  เนียมใจดี การวิเคราะห์คุณธรรม-จริยธรรม ในนิทานพื้นบ้านเกาหลี กรณีศึกษา : ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

นิทานเกาหลี เล่ม 1-2
12 นางสาวฬุรีย์  ฐิติวโรดม ทัศนะของชาวเกาหลีที่มีต่อระบบการศึกษาและการพัฒนาประเทศ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
13 นางสาวชลธร  วัฒนชีวโนปกรณ์ นิพพานกับกามโลกีย์ การศึกษาพระพุทธศาสนาผ่านโลกียนิยายเรื่อง ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

บัณฑิตก่อนเที่ยงคืน 
14 นางสาวภรภัค  สาครินทราชัย แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังชนชั้นแรงงานเกาหลีใต้ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
15 นายวริทธิ์  พงษ์อภัย การยอมรับอาชีพนักแสดงภาพยนตร์อีโรติกของประเทศญี่ปุ่น อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

บทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2555

สาขาวิชาปรัชญา
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16 นางสาวชลธิชา  นฤพนธ์จิรกุล ศึกษาปรัชญาความรักผ่านซีรีย์เกาหลีเรื่อง 9 end 2 outs อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
17 นางสาวมาธวี  ไตรกิ่ง แอนตี้แฟน : กลุ่มต่อต้านศิลปินในเกาหลีใต้ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
18 นางสาวบงกชกร  จิตตะโสภี วัฒนธรรมทางเพศในราชสํานักของชาวจีนโบราณ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
19 นางสาววรัญญา  มีชอบ แนวคิดในการปฏรูปการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี (ช่วงปีค.ศ.1994-ปัจจุบัน) อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
20 นางสาววีณา  แซ่กิม Image Idol ภาพลักษณ์ Boy Band เกาหลีบนฐานคิดบริโภคนิยม อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
21 นางสาวธันวรัตม์  รุ่งสิงห์ทอง การนับถือเทพเจ้าพิโรธในทิเบต อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
22 นางสาววาสนา  คงอิ่ม การศึกษาเปรียบเทียบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับทวารบาลของจีนและของจีนโพ้น อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

ทะเลยในประเทศไทย
23 นางสาวเมธินุช  วรภักดิ์ภมร ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับสัตว์ที่สะท้อนผ่านประเพณีและวัฒนธรรมของชาวญี่ปุ่น อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
24 นางสาวภูนลิน  ประชุมเวช ปรัชญาการเมืองของขงจื๊อกับการปกครองเกาหลีสมัยราชวงศ์โชซอน อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
25 นายสิรวิชญ์  ทิพย์สกุลเจริญ ปรัชญาความรักที่สะท้อนจากเพลงเกาหลีใต้ : เพลงอันดับ 1 จากรายการมิวสิค อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

แบงค์ 2009-2012
26 นางสาวอภิญญา  ปทุมวัน วัฒนธรรมการรวมกลุ่มของชาวเกาหลีใต้ในวิถีขงจื๊อและชาตินิยม อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
27 นางสาวพีรดา  นิธินนท์ ตรุษจีน : ความคิดความเชื่อในรูปแบบพิธีกรรมธรรมเนียมปฏิบัติและข้อห้าม อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
28 นางสาวสิริพร  พฤตโิชติ ความคิดเรื่องชาติและคุณธรรมจีนที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง IP Man (ยิปมัน) อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
29 นางสาวพิชญาณี  วิเศษพุทธศาสน์ พุทธศาสนานิกายเซนที่มีอิทธิพลต่อชีวิต และงานของสตีฟ จอบส์ อาจารย์คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
30 นางสาวพนิดา  สุคนธบุษย์ อัตลักษณ์ ความคิดทางปรัชญาในภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง Spirted Away อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ
31 นางสาวลลิตา  ตันติธนานนท์ มุมมองของคนญี่ปุ่นเกี่ยวกับความตายผ่านภาพยนตร์เรื่อง Departure อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ
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32 นางสาวพัชรินทร์  จํานงค์อาษา คุณธรรม คําสอนของขงจื๊อ ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ
INFERNAL AFFAIRS สองคนสองคม

33 นางสาววรรณรดา  ประสานฉิม ความคิด ความเชื่อของจีนที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูนกังฟูแพนด้า อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ
34 นางสาวจุฑามาศ  บุญชัยพฤกษ์ คุณธรรมและความเป็นจีนที่สะท้อนผ่านพระเอกบทละครโทรทัศน์เรื่อง อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ

มังกรหยกทั้ง 3 ภาค กรณีศึกษาในรูปแบบภาพยนตร์โทรทัศน์ 


