
ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ

1  05520645  นางสาวภฌาพาย วันทาพงษ์
สภาวะของคนญี่ปุ่นวัยหนุ่มสาวในปัจจุบัน โดยมองผ่านละครเรื่อง ลาสต์

เฟรนส์
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

2  05530612  นางสาววรัญชญา ลักษณะวิลาศ การสะท้อนประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นในสมัยเอโดะผ่านอนิเมชั่นเรื่องกินทามะ อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

3  05530681  นางสาวภาวิณี พูนเกษตรวัฒนา
บทบาทของสตรีจีนผ่านภาพยนตร์เรื่อง ซิวจิ่น วีรสตรีพลิกชาติ The 

Woman Knight of Mirror Lake โดยผู้กํากับ Herman yan
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

4  05530694  นางสาวสายนภา วงศ์วิศาล
ห้าพยัคฆ์พิทักษ์ซุนยัดเซ็น (Bodyguards and Assassins): บทบาท

ของคนเล็กๆ ในการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

5  05530706  นางสาวอาลิสา จันทร์แย้ม
ความหมายในเชิงสัญลักษณ์ของกังฟูที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง นักเตะ

เสี้ยวลิ้มยี่ (Shaolin Soccer)
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

6  05530766  นางสาววีริยา โชติวงศ์
อัตลักษณ์และความเป็นท้องถิ่นที่สะท้อนผ่านตัวละครหลักในภาพยนตร์

เรื่องอูด้ง
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

7  05530770  นางสาวสินีนาฏ มาละอินทร์
Sada Abe ในภาพยนตร์ : ศึกษาเปรียบเทียบภาพยนตร์เรื่อง A 

Woman Called Sada และ In the Realm of the Senses
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

8  05530775  นางสาวสุพิชญา ดาประสงค์
อัตลักษณ์การสร้างภาพยนตร์ของอากิระ คุโรซาวา ผ่านภาพยนตร์เรื่อง 

Seven Samurai
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

9  05530776  นางสาวสุภาดา อากาศภา
สภาพสังคมของประเทศญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่ปรากฏใน

ภาพยนตร์เรื่อง Tokyo story
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

รายชื่อบทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขานาฏยสังคีต

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556



ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ

10  05530824  นางสาวอรยุวดี ลุสมบัติ
มุมมองความคิดผ่านตัวละครเอกในภาพยนตร์ เรื่อง Departure 

ความสุขนั้น...นิรันดร
อ.ดร.ภาสกร อินทุมาร

11  05530596  นางสาวปทุมรัตน์ โสวัณณะ วิเคราะห์เอกลักษณ์การเต้นของวงทงบังชินกิ (TVXQ) รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

12  05530604  นางสาวภัทรจุฑา พงษ์ชูพร อิทธิพลของเพลงป๊อบตะวันตกในเพลงป๊อบเกาหลี รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

13  05530745  นางสาวประภัสสร มังกรกิม X-Japan กับอทิธิพลที่ส่งผลต่อดนตรีร็อคในปัจจุบัน รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

14  05530765  นางสาววิภาดา อิทธาภิชัย AKB48 กับปรากฏการณ์ในสังคมญี่ปุ่น รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

15  05530783  นางสาวอุษณี เปลี่ยนสิน LUNA SEA บทเพลงแห่งทะเลจันทรา รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

16  05530708  นางสาวกนกพร ตั้นทวี ละครคาบูกิ : กรณีศึกษาเทคนิคการแสดงของทะมะสะบุโร่ อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

17  05530724  นางสาวชุติกาญจน ์มหานาม วัฒนธรรมอังกฤษสู่สังคมญี่ปุ่น กรณีศึกษา : ละครเวทีเรื่อง Elisabeth อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

18 5530739 นายนที  วายะมะ
บทบาทของผู้หญิงและอัตลักษณ์ในคณะละครเวทีหญิงล้วน 

“Takarazuka”
อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

19  05530741  นางสาวนภัสกร บุณยวิริยกุล
เปรียบเทียบองค์ประกอบการแสดงของละครหุ่นบุนราคุกับละครหุ่นไทย

 กรณีศึกษาด้านทัศนศิลป์
อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

20  05530749  นางสาวปิยะนาถ บริสุทธิ์นฤดม
จอห์นนี่ คิตากาวะ อิทธิพลต่อรูปแบบการแสดงของ Johnny & 

Associates
อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์



ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ

21  05530753  นางสาวพรไพลิน สุวรรณฉวี การวิเคราะห์ตัวละครเรื่อง ราโชมอน อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

22  05530780  นางสาวอาภาพรรณ พูลสุขศิริ โจโจ้ซังโศกนาฏกรรมแห่งรักสู่บทละครสาวเครือฟ้า อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

23  05530791  นางสาวปิยะรัตน์ ไชยสวน
การเผยแพร่วัฒนธรรมอเมริกาสู่วัฒนธรรมเกาหลี กรณีศึกษาละครเวที 

Catch me if you can
อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

24  05530806  นางสาวเมธิชา อุบลเลิศ
ART FOR ALL มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กรณีศึกษา การแสดงชุด 

Hand in Hand
อ.มุจรินทร์  อิทธิพงษ์



อาจารย์

บทความวิจัยเรื่อง ที่ปรึกษาหัวข้อ

1  05530573  นางสาวกนกพร ศรีเมือง
ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ในภาพยนตร์เกาหลี: กรณีศึกษาเรื่อง :

 Miracle in cell No.7 และ Housemaid
ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

2  05530575  นางสาวกนิษฐา โชติชัยพิพัฒนา

ความสัมพันธ์เชิงอํานาจและบทบาทชายหญิงในครอบครัวจีน : 

กรณีศึกษาภาพยนตร์จีนเรื่อง “ศึกชิงบัลลังก์วังทอง (Curse of the

 Golden flower)”

ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

3  05530585  นางสาวทิฆัมพร พัฒนาบุญไพบูลย์ การเผยแผ่ศาสนาคริสต์ของมิชชันนารีเกาหลีในประเทศไทย ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

4  05530593  นางสาวนรินทร โนรันด์ ศาสนาอิสลามในประเทศเกาหลี ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

5  05530610  นางสาวรจเรข ยวงอักษร ความเชื่อเกี่ยวกับพระศรีอาริยเมตไตรยโพธิสัตว์ของคนเกาหลี ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

6  05530640  นางสาวเจตนิพิฐ ไอยรานภารักษ์ ความหมายของหอบูชาฟ้าเทียนถานในวิถีชีวิตคนจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

7  05530666  นางสาวบัญจารี บูชากรณ์ พระพุทธศาสนาในประเทศจีน : สมัยสาธารณรัฐจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

8  05530679  นางสาวภรรษพร เชื้อเจ็ดตน บทบาทของแม่ในวัฒนธรรมครอบครัวจีน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

รายชื่อบทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาปรัชญา

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา



อาจารย์

บทความวิจัยเรื่อง ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา

9  05530792  นางสาวพจนารถ เนียมยิ้ม เทศกาลชูซ็อก : วันเซ่นไหว้บรรพบุรุษของชาวเกาหลี ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

10  05530574  นางสาวกนกพร อภิชนะกุลชัย ความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีนต่อองค์เจ้าแม่ทับทิม อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

11  05530582  นางสาวชนิตา แผ่นคํา ความคิดความเชื่อเรื่องพระโพธิสัตว์กษิติครรภ์ของคนญี่ปุ่น อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

12  05530586  นางสาวธนัชพร บรรณาลัย ความคิดความเชื่อเกี่ยวกับดวงจันทร์ของชาวญี่ปุ่น อ.คมกฤช  อุ่ยเตก็เค่ง

13  05530588  นางสาวธัญลักษณ์ เสาวคนธ์ วัดพุลกุกซาสะท้อนพุทธศาสนามหายานในเกาหลี อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

14  05530605  นางสาวภัทร์ธีรา กัลยาวุฒิพงศ์ ความคิดความเชื่อในพิธีกรรมการฉลองอายุของคนเกาหลี อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

15  05530626  นางสาวสุภัชชา วาสะศิริ เทพเจ้าแห่งความสุขทั้งเจ็ดของญี่ปุ่น อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

16  05530641  นางสาวเจนจิรา ฉัตรนําเจริญ ศาลเจ้าพ่อเสือกับความเชื่อของชาวไทยเชื้อสายจีน อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

17  05530658  นางสาวธนิดา ผงทอง
ศาลเจ้าจีนแต้จิ๋ว : อัตลักษณ์และความเปลี่ยนแปลง กรณีศึกษา 

กรุงเทพมหานคร
อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

18  05530803  นางสาวนันทวัน รุ่งโรจน์อัศวกุล
ทรรศนะคติด้านความงามของผู้หญิงจีนจากสี่ยอดหญิงงามผู้ผลิกป

ระวัติศาสตร์จีน
อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง



อาจารย์

บทความวิจัยเรื่อง ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา

19  05530821  นางสาวสุจิรา วุฒิบาทุกาจิตต์
แนวความคิดและความเปลี่ยนแปลงในสังคมญี่ปุ่นที่สะท้อนผ่าน

ภาพยนตร์เรื่อง Always Sunset on the third street
อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

20  05530756  นางสาวพิชชาพัชร โชติมงคลกุล วิถีแห่งดาบ วิถีแห่งเซน อ.พิพัฒน์  สุยะ

21  05530591  นางสาวนพรดา มาศศิริ
ศีลธรรม คําสอนขงจื้อที่ส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้ชายขายบริการใน

ประเทศเกาหลีใต้
อ.พิพัฒน์  สุยะ

22  05530606  นางสาวภัทราวรรณ แก้วกรอง ตุ๊กตากับความเชื่อของชาวญี่ปุ่น อ.พิพัฒน์  สุยะ

23  05530652  นายณัฐกิตติ์ สุรทิณฑ์ ไซอิ๋วกับปัญญาและนัยยะทางศาสนา อ.พิพัฒน์  สุยะ

24  05530672  นายปิยะนันท์ ลิขิตรัตนดารา กระบี่เย้ยยุทธจักร : ความคิดเรื่องมิตรภาพ และความเป็นมนุษย์ อ.พิพัฒน์  สุยะ

25  05530705  นางสาวอารีวรรณ เลาหะกุล
ปรัชญา ความคิด ความเชื่อของจีนที่ปรากฏในภาพยนตร์การ์ตูน

เรื่องมู่หลาน
อ.พิพัฒน์  สุยะ

26  05530731  นางสาวณิชกุล จุลบล
แนวคิดเรื่องการฆ่าตัวตายในสังคมญี่ปุ่น ผ่านภาพยนตร์เรื่อง 

Suicide Circle
อ.พิพัฒน์  สุยะ

27  05530742  นางสาวนวจรรย์ สุนทรวาที
ความคิดความเชื่อเรื่องซามูไร : กรณีศึกษาจากภาพยนตร์ The Last

 Samurai
อ.พิพัฒน์  สุยะ

28  05530759  นางสาวมุขธิดา คงชม อิทธิพลปรัชญาขงจื๊อต่อวรรณกรรมเรื่อง คําสารภาพ อ.พิพัฒน์  สุยะ



อาจารย์

บทความวิจัยเรื่อง ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา

29  05530781  นางสาวอารยา มานะสุขอนันต์
แนวคิดชาตินิยมแบบญี่ปุ่น : กรณีศึกษาภาพยนตร์เรื่องยามาโต 

พิฆาตยุทธการ
อ.พิพัฒน์  สุยะ

30  05530823  นางสาวสุมนรัตน์ แก้ววันนา
ปรัชญาความคิดเกี่ยวกับธรรมชาติผ่านอะนิเมชั่นญี่ปุ่น ; Ueki, My 

Neighbor Totoro, Arrietty
อ.พิพัฒน์  สุยะ



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ

1  05530577  นางสาวกานต์ทิวา ก้อนจันเทศ
การเปิดประเทศสู่การสิ้นสุดอํานาจโชกุนตระกูลโทะ

กุงะวะ
ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

2  05530618  นางสาววิราวรรณ ชวนเชย บทบาทของโตโยโตมิ ฮิเดโยชิ ตั้งแต่ ค.ศ.1557-1598 ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

3  05530624  นางสาวสิรภัทร เวโรจน์
บทบาทของสมเด็จพระจักรพรรดิฮิโรฮิโตะกับ

สงครามมหาเอเชียบูรพา
ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

4  05530725  นายฐิติกาญจน์ สุนทรเกตุ
ความรุ่งเรืองในสมัยโทะกุงะวะตอนต้น ระหว่างค.ศ.

1603-1651
ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

5  05530726  นางสาวฐิติกานต์ อณารัตน์
การเปลี่ยนแปลงของอาณาจักรริวกิวไปสู่การเป็น

จังหวัดโอกินาวา ตั้งแต่ศตวรรษต้นที่ 14- ค.ศ.1879
ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

6  05530760  นางสาวรัชนีกรณ์ ต่อรัตน์ บทบาทของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามนานกิง ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

รายชื่อบทความวจิัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาประวัติศาสตร์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง

7  05530762  นางสาวลดาวัลย์ ดวงใจ
บทบาทของสหรัฐอเมริกากับการเปิดท่าเรือญี่ปุ่น

ตั้งแต่ ค.ศ.1850 - 1868
ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

8  05530768  นายศรัณย์ เกิดหิรัญ

ยุทธนาวีมิดเวย์กับการสูญเสียอํานาจครอบครอง

เอเชียแปซิฟิกของกองทัพญี่ปุ่นในสงครามแปซิฟิก 

ค.ศ.1942

ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

9  05530778  นายสุวัธน์ เรืองศรี
เปลี่ยนแปลงรูปแบบและความสําคัญของดาบญี่ปุ่น

ต่อชนชั้นซามูไร ตั้งแต่สมัยนาระถึงสมัยเอโดะ
ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

10  05530580  นางสาวใจรัก พจน์ศิลปชัย
บทบาทของ “คิมจองอิล” ในการปกครอง

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี
ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

11  05530598  นางสาวพรภิญญา เทพจินดา เงินวอนกับบุคคลสําคัญเกาหลีช่วงปีค.ศ.1996-2009 ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

12  05530603  นางสาวเพชรรดา ต่างใจ ชินซาอิมดัง สตรีตัวอย่างของชาวเกาหลี ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

13  05530623  นางสาวโศภิตา โศภิตพงศ์ การรวมชาติเกาหลีสมัยประธานาธิบดีคิม เดจุง ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง

14  05530788  นางสาวชุติมา อิทธิพเจริญ
การแข่งขันทางการเมืองของขุนนางฝ่ายพลเรือนใน

สมัยราชวงศ์โชซอน
ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

15  05530614  นางสาววราภา สุขทั่ววงศ์
บทบาทของประธานาธิบดีอีมย็องบักในการบริหาร

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ผศ.ดร.วรพร  ภู่พงศ์พันธุ์

16  05530642  นางสาวชนกสุดา ตามัย
ตํานานเรื่องไซอิ๋ว เปรียบเทียบกับสภาพภูมิศาสตร์ 

และประวัติศาสตร์ในยุคถังไท่จง
ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกจิ

17  05530644  นางสาวชนากานต์ จวบกระโทก
การเปลี่ยนแปลงในเซินเจิ้นภายหลังการเป็นเขต

เศรษฐกิจพิเศษ
ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

18  05530669  นางสาวปนัสยา ปุญญพลโสภา
นโยบายและความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อเมริกา กรณี

ปัญหาไต้หวัน
ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

19  05530682  นางสาวภูริษา ใจเย็น บทบาททางการทูตของโจวเอินไหล ค.ศ.1920-1976 ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ

20  05530697  นางสาวพงศ์สุภา บศุยบุตร
ความขัดแย้งทางประวัติศาสตร์จีน-ญี่ปุ่น 

กรณีศึกษาหมู่เกาะเตียวหยูหรือเซนกากุ
ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง

21  05530797  นางสาวจุฑาธร แซ่เตีย
ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮากกา กรณีศึกษา : 

ธุรกิจธนาคารกสิกรไทย
ผศ.ดร.วรางคณา  นิพัทธ์สุขกิจ



ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง ชื่ออาจารย์

1  05530579  นางสาวจิราพัชร เลาวกุล การวิเคราะห์แนวคิดและคุณค่านิทานเกาหลี รศ.จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ

2  05530616  นางสาววลัยพรรณ พะลายานนท์
ความเชื่อของคนเกาหลี :กรณีศึกษาจากวรรณกรรม

เรื่องผีเกาหลี
ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง

3  05530643  นางสาวชนัญญา พูนบําเพ็ญ
การวิเคราะห์สารคดีอัตชีวประวัติแปลจีนเรื่อง

      “กู๊ดมอร์นิ่งเหล่าซือ”
รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

4  05530660  นางสาวธิดารัตน์ ศิร ิวรางกูร
ภาพสะท้อนของผู้หญิง และความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

ในวรรณกรรมแปลจีนเรื่อง “นารีนครา”
อ.ดร.อารียา  หุนตินทะ

5  05530663  นางสาวนัสรีน เส้นขาว

ปมปัญหาของลูกคนกลางและสภาพสังคมไต้หวันช่วงที่อยู่

ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น และจีน ผ่านวรรณกรรมไต้หวันเรื่อง 

“เกิดมาเป็นลูกคนกลาง”

อ.มนทรัตม์  พิทักษ์

6  05530698  นางสาวภัคธมน สุทธิเดชสุนทร
โสเภณี แม่เล้า เจ้าพ่อในวรรณกรรมแปลจีนเรื่อง

 นางโลมแห่งเซี่ยงไฮ้
อ.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย

7  05530711  นายคณิต กาญจนจงกล วิถีนินจา ในนวนิยายแปลชุด เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร

8  05530754  นางสาวพรศุลี วิภูษณะอุกฤษฏ์

วิจัยวรรณกรรมแปลเรื่อง โตเกียวทาวเวอร์แม่กับผม 

และพ่อในบางคราว กรณีศึกษา: สิ่งที่ลูกต้องการจะตอบแทนความรัก

ของแม่

ผศ.ชุมสาย  สุวรรณชมภู

รายชื่อบทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาวรรณกรรม

ภาคการศึกษาปลาย ป ีการศึกษา 2556



ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง ชื่ออาจารย์

1  05530579  นางสาวจิราพัชร เลาวกุล การวิเคราะห์แนวคิดและคุณค่านิทานเกาหลี รศ.จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ

2  05530616  นางสาววลัยพรรณ พะลายานนท์
ความเชื่อของคนเกาหลี :กรณีศึกษาจากวรรณกรรม

เรื่องผีเกาหลี
ผศ.ดร.อุบล  เทศทอง

3  05530643  นางสาวชนัญญา พูนบําเพ็ญ
การวิเคราะห์สารคดีอัตชีวประวัติแปลจีนเรื่อง

      “กู๊ดมอร์นิ่งเหล่าซือ”
รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

4  05530660  นางสาวธิดารัตน์ ศิริวรางกูร
ภาพสะท้อนของผู้หญิง และความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม

ในวรรณกรรมแปลจีนเรื่อง “นารีนครา”
อ.ดร.อารียา  หุนตินทะ

5  05530663  นางสาวนัสรีน เส้นขาว

ปมปัญหาของลูกคนกลางและสภาพสังคมไต้หวันช่วงที่อยู่

ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น และจีน ผ่านวรรณกรรมไต้หวัน

เรื่อง “เกิดมาเป็นลูกคนกลาง”

อ.มนทรัตม์  พิทักษ์

6  05530698  นางสาวภัคธมน สุทธิเดชสุนทร
โสเภณี แม่เล้า เจ้าพ่อในวรรณกรรมแปลจีนเรื่อง

 นางโลมแห่งเซี่ยงไฮ้
อ.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย

7  05530711  นายคณิต กาญจนจงกล วิถีนินจา ในนวนิยายแปลชุด เทลส์ ออฟ ดิ โอโตริ ผศ.ดร.วีรวัฒน์  อินทรพร

รายชื่อบทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาวรรณกรรม

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556



ที่ รหัส ชื่อนักศึกษา บทความวิจัยเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาหัวข้อ

1  05530621  นางสาวมาร์ลินดา ปรีชากิตติไพศาล
วิเคราะห์การเจริญเติบโตของเมืองอินชอน ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลีใต้
ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

2  05530646  นางสาวชวัลรัตน์ สวัสดิภาพ บทบาทรถไฟความเร็วสูงกับการท่องเที่ยวจีน ผศ.สมชาติ

3  05530657  นางสาวธนพร ฉิวภิรมย์ การขยายตัวของอุตสาหกรรมเซรามิกส์ในประเทศจีน ผศ.สมชาติ

4  05530700  นางสาวหนึ่งธิดา กังวาลณิธิพงศ์
การลงทุนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลในจีน กรณีศึกษา

บริษัทอุตสาหกรรมน้ําตาลมิตรผล
ผศ.สมชาติ

5  05530771  นางสาวสินีนาถ โพธิ์แดง
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศวัฒนธรรมในจังหวัดโอกินาว่า 

ประเทศญี่ปุ่น
ผศ.สมชาติ

6  05530773  นางสาวสิรินภา จารุโรจน์จินดา
การศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นที่เดินทางมา

ท่องเที่ยวตลาดน้ําดําเนินสะดวก
ผศ.สมชาติ

7  05530636  นางสาวจตุพร เลิศกําจรวัฒน์
ลักษณะทางกายภาพต่อการเกิดแหล่งท่องเที่ยวทาง

ธรรมชาติ : กรณีศึกษา มณฑลยูนนาน
อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

รายชื่อบทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาภูมิศาสตร์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556



8  05530625  นางสาวสุภัค เขียวประเสริฐ
ศักยภาพของเมืองปูซาน ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศเกาหลีใต้
อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

9  05530633  นางสาวกฤษญาณี ศรีภักดี อุตสาหกรรมแปรรูปแอปเปิลในประเทศจีน อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

10  05530649  นางสาวณัชชารีย์ แก้วมณี
อุตสาหกรรมไอทีในประเทศจีน กรณีศึกษา บริษัท

โทรคมนาคมหัวเว่ย
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

11  05530673  นายพชรกฤต กลีบบัว
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในไต้หวัน กรณีศึกษา บริษัท 

Sanyang Industry
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

12  05530696  นางสาวสาวิณี แก้วบุปผา
รูปแบบพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน 

กรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

13  05530709  นายกิติธัช แจ่มจรัสศรี อุตสาหกรรมแฟชั่นในประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา บริษัทยูนิโคล่ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

14  05530712  นางสาวจารุณี สีดํา ตู้หยอดเหรียญ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

15  05530717  นางสาวจุฑามาศ อยู่ดี
การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา ไร่สต

รอว์เบอร์รี
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ



16  05530720  นางสาวชนากานต์ หาญณรงค์
การท่องเที่ยวเชิงอาหารประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา ปลาที่

นํามาปรุงอาหาร
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

17  05530736  นางสาวธนารมย์ ไชยพรรณา
สินค้าขนมขบเคี้ยวญี่ปุ่น กรณีศึกษา บริษัทกูลิโกะและ

บริษัทล็อตเต้
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

18  05530752  นางสาวพรพิมล แก้วทวี
การศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาของรถกระบะ 1 ตัน 

กรณีศึกษา บริษัทอีซูซุและโตโยต้า
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

19  05530819  นายวรพล รณเกียรติเมธา
อุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์ในประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา 

บริษัท เอพี ฮอนด้า (ประเทศไทย) จํากัด
ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

20  05530587  นางสาวธนิสรา มณีสุข
การพัฒนาของเขตเศรษฐกิจพิเศษของเกาหลีใต้ กรณีศึกษา :

 เขตเศรษฐกิจพิเศษอินชอน
อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

21  05530735  นายธนยศ รามนต์
การศึกษาเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวในฮอกไกโด 

กรณีศึกษา; จากเมืองซับโปโร จนถึงเมืองฮาโกเตะ
อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

22  05530750  นายปิยาภัสร์ สะสุนทร ระบบรถไฟฟ้าในมหานครโอซาก้า อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

23  05530755  นางสาวพรหมพร สุวรรณอาภรณ์ การวิเคราะห์ทรัพยากรการท่องเที่ยวในภูมิภาคคันไซ อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ



24  05530764  นางสาววลัยลักษณ์ ทับนาโคก
การศึกษาทําเลที่ตั้งและกลยุทธ์การตลาดของร้านค้าปลีก 

กรณีศึกษาMaxValu
อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

25  05530767  นางสาวศรัญญา แต่งตามพันธ์
การศึกษารูปแบบตลาดปลาซึคิจิและตลาดกลาง

โอซาก้า
อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

26  05530789  นางสาวณัฐฐา มากคง ปัจจัยสู่ความสําเร็จของบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

27  05530812  นางสาวนงนุช อางนานนท์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปลูกและวัฒนธรรมการบริโภคชา

เขียวของคนญี่ปุ่น
อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

28  05530820  นางสาวสินธุนา พงษ์พันธุ์
การศึกษาการตลาดรถกระบะญี่ปุ่นในประเทศไทย 

กรณีศึกษา : รถกระบะยี่ห้อโตโยต้าและอีซูซุ
อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ

1  05520507  นางสาวศวิตา สุขสวัสดิ์ ความเป็นหญิงในเกิร์ลกรุ๊ป อ.นาตยา  อยู่คง

2  05530631  นางสาวอัจฉรินทร ณรงค์ การสร้างอัตลักษณ์ของวงดนตรี J-rock อ.นาตยา  อยู่คง

3  05530645  นางสาวชลลดา อนังคณกุล การนําเสนอภาพของอาหารจีนผ่านการท่องเที่ยว อ.นาตยา  อยู่คง

4  05530667  นางสาวบุญสิตา พิทักษ์ธรรม สังคมในคุกจีน : การควบคุมและการต่อต้านอํานาจ อ.นาตยา  อยู่คง

5  05530714  นายจารุวัตร์ ชัยประสิทธิกุล
เทคนิคการนําเสนอความเป็นเพศในการ์ตูนญี่ปุ่น กรณีศึกษา

การ์ตูนเรื่อง “เกาะคนตาย”
อ.นาตยา  อยู่คง

6  05530716  นางสาวจินต์จุฑา ศรีสนิท ความเป็นผู้หญิงญี่ปุ่นในสมัยปัจจุบัน อ.นาตยา  อยู่คง

7 5530730 นายณัฐวุฒิ  ท้วมเกร็ด มวยไทยในสังคมญี่ปุ่น อ.นาตยา  อยู่คง

รายชื่อบทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาสังคมศาสตร์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ที่ รหัส ชื่อนศ. บทความวิจัยเรื่อง



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนศ. บทความวิจัยเรื่อง

8  05530763  นายวรัญญู ขันทับทิม
ความเป็นครูในการ์ตูนเรื่อง GTO : Great Teacher 

Onizuka
อ.นาตยา  อยู่คง

9  05530790  นางสาวอมรพัชร์ สุขนิตย์ การสร้างเครือข่ายทางสังคมเกาหลีใต้ อ.นาตยา  อยู่คง

10  05530653  นางสาวณัฐชา สัมพลัง
ความสัมพันธ์จีน-สหรัฐอเมริกา และระเบียบของภูมิภาค

เอเชียในยุคหลังสงครามเย็น
อ.เชษฐา  พวงหัตถ์

11  05530675  นางสาวพรรณทิพย์ สุทธาเวศ

ยุทธศาสตร์ใหม่ของจีนในการเมืองระหว่างประเทศในเอเชีย

ตะวันออกเฉยีงใต้ : กรณีศึกษาอํานาจอ่อนผ่านสถาบันขงจื่อ

ในไทย

อ.เชษฐา  พวงหัตถ์

12  05530676  นางสาวพัณณิภา สุนทรศิริบุญญา

จุดยืนของอาเซียนที่มีต่อประเด็นสิทธิมนุษยชนในทิเบต: ข้อ

ถกเถียงว่าด้วยเรื่องคุณค่าแบบตะวันตกกับคุณค่าแบบ

ตะวันออก

อ.เชษฐา  พวงหัตถ์

13  05530691  นางสาวศิรินาถ รักสนิท
จุดยืนของอาเซียนที่มีต่อสิทธิมนุษยชน: ศึกษากรณี กลุ่ม

ชาติพันธุ์ โรฮิงญาในประเทศพม่า
อ.เชษฐา  พวงหัตถ์

14  05530703  นางสาวอรณิชา ลําพูน
ความสัมพันธ์จีน-ญี่ปุ่นและความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคใน 

ASEAN: ศึกษากรณีโครงการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
อ.เชษฐา  พวงหัตถ์



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนศ. บทความวิจัยเรื่อง

15  05530576  นางสาวกัญญาณัฐ จุติธรสกุล
กาแฟกับวัฒนธรรมการบริโภคของชาวเกาหลีใต้ โดยศึกษา

ผ่านซีรีย์เรื่อง Coffee Prince
อ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม

16  05530629  นางสาวหยกใส พงษ์เจริญ
การศึกษาสังคมเกาหลีใต้จากการสร้างภาพแทนผู้นําในอุดม

คติผ่านนิยายเกาหลีประเภทอิงประวัติศาสตร์
อ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม

17  05530787  นางสาวกติญา พันธุ์มวานิช
เมื่อเครื่องสําอางเกาหลีจากสิ่งฟุ่มเฟือยกลายเป็นสิ่งจําเป็น

ของนักศึกษาในปัจจุบัน
อ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม

18  05530601  นางสาวพิชยา รังสิตโยธิน ปัจจัยที่ทําให้ชาวเกาหลีมาพักอาศัยในประเทศไทย อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

19  05530704  นางสาวอรุณโรจน์ สอนเถื่อน แรงจูงใจในการเลือกเรียนภาษาไทยของนักศึกษาชาวจีน อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

20  05530743  นางสาวพัชราภร อาชวกุล
ระบบทุนนิยมที่ปรากฏอยู่การ์ตูนญี่ปุ่น กรณีศึกษา : Eden 

of The East
อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

21  05530784  นางสาวอุษณีย์ ฉ่ําเฉื่อย เครื่องราง (Omamori) : ความเชื่อนิยมของชาวอาทิตย์อุทัย อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

22  05530793  นางสาวพัณณ์ชิตา เสรีมาศพันธุ์
ปัจจัยที่ทําให้แรงงานไทยไปทํางานในประเทศ

เกาหลีใต้
อ.ตะวัน  วรรณรัตน์



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนศ. บทความวิจัยเรื่อง

23  05530608  นายภาสกร จริยประเสริฐสิน การสร้างผลงาน และกลยุทธ์การตลาดของค่ายเพลงเกาหลี อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ

24  05530638  นางสาวจินดารัตน์ พันธ์ทิพย์ศักดิ์ การค้าจีน-อาเซียน: เหตุผลของการค้าและประโยชน์ที่ได้รับ อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ

25  05530685  นางสาวรัฐวรรณ สิทธิฉัตรทอง การพัฒนาเศรษฐกิจของมณฑลส่านซี อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ

26  05530695  นางสาวสาวิณี วงศ์ศรีสุนทร การลงทุนของกลุ่มธุรกิจเซ็นทรัลในจีน อ.สุภาภรณ์  อศัวไชยชาญ

27  05530699  นางสาวสุภามณี เลาหมหัคฆกุล การท่องเที่ยวของชาวจีนในประเทศไทย อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ

28  05530722  นางสาวชาลิสา ชฎาวัฒน์
การส่งออกสินค้าวัฒนธรรมญี่ปุ่น ภายใต้นโยบาย Cool 

Japan
อ.สุภาภรณ์  อัศวไชยชาญ



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ

1  05530583  นางสาวณัชชา อินทร์ภิรมย์
ความงามทางสุนทรียศาสตร์ในผลงานภาพวาดผู้หญิงชุด Female

 Beauty ของศิลปิน ชือ ตง หยาง
ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

2  05530589  นางสาวธาวิณี อยู่งาน ภาพวาดศิลปะร่วมสมัยของ จาง เข่อซิน ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

3  05530607  นางสาวภาณี มณีเนตร ประติมากรรม 12 หัวนักษัตรของอ้ายเว่ยเว่ย ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

4  05530634  นางสาวกวินทิพย์ คํายศ อิทธิพลของศิลปะตะวันตกในงานศิลปะร่วมสมัยของ ซุย จิง เจอะ ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

6  05530732  นางสาวณิรชา ปรักมานนท์

วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะและสิ่งที่ทําให้เกิดภาวะบิดเบือนทาง

สังคมด้วยกลไกศิลปะภาพถ่าย ผ่านภาพถ่ายชุด The Park ของ 

Kohei Yoshiyuki

ผศ.สราวุท  ตันณีกุล

7  05530723  นางสาวชิตชนก สองชัย
แนวคิดทางสังคมที่สะท้อนให้เห็นการเปลี่ยนผ่านจากสังคม

ชนบทสู่สังคมสมัยใหม่ในญี่ปุ่น ผ่านเรื่อง Only Yesterday
ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

8  05530740  นางสาวนพรัตน์ นิ่มตระกูล
กระบวนการสื่อสารอารมณ์ผ่านการกํากับภาพและเสียงที่ปรากฏ

ในเรื่อง Helter Skelter
ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

รายชื่อบทความวิจัย รายวิชา 450 460 การศึกษาเอกเทศ
สาขาท ัศนศิลป์

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2556

ที่ รหัส ชื่อนศ. บทความวิจัยเรื่อง



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนศ. บทความวิจัยเรื่อง

9  05530747  นายปาล แสงพลสิทธิ์ ลัทธิบูพนิยม การเปลี่ยนแปลงในภาพยนตร์แอคชั่นฮอลลีวูด ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

10  05530751  นายพรพงศ์ พิบูลธนเกียรติ

เปรียบเทียบความแตกต่างการนําเสนอบริบทของวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมญี่ปุ่นในภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมฉบับของ ยุทธนา  

มุกดาสนิท และเรียว กิตติกร

ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

11  05530798  นางสาวชยาภรณ์ กิติสิทธิชัย
จางเสี่ยวเหอ ภาพยนตร์แอนิเมชั่นสะท้อนภาพชีวิตของคนจีนใน

สังคมยุคปัจจุบัน
ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

12  05530804  นางสาวนันทิกานต์ ณ น่าน
ซานเหมาพเนจร : การ์ตูนสะท้อนสังคมจีนสมัยสงครามต่อต้าน

ญี่ปุ่น
ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

13  05530595  นายนัฐฐาวัฒน์ ทัพคง
ประติมานวิทยาจากภาพสลักหินที่ศาลประจําตระกูลอู๋เหลียง 

ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

14  05530659  นางสาวธนิตา เมธาสิทธิพงศ์
รูปแบบศาลเจ้าผ่านความเชื่อทางศิลปะ กรณีศึกษา ศาลเจ้าโพธิ์

ง่วงตึ๊ง
อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

15  05530690  นางสาวศวรรยา ใจชาญสุขกิจ

อิทธิพลของสถาปัตยกรรมจีนที่มีต่อสถาปัตยกรรมไทย : 

กรณีศึกษาสถาปัตยกรรมเจดีย์จีน 7 ชั้น ที่วัดถ้ําเขาน้อย จังหวัด

กาญจนบุรี

อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม



อาจารย์

ที่ปรึกษาหัวข้อ
ที่ รหัส ชื่อนศ. บทความวิจัยเรื่อง

16  05530800  นายธาดา ทนสิงห์ การศึกษาชิ้นส่วนเครื่องถ้วยจีน กรณีศึกษาเมืองโบราณศรีมโหสถ อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

17  05530801  นางสาวธารผกา บัวสนธ์ อุปมัย การแต่งกายของสตรีสมัยราชวงศ์ฮั่นจากงานศิลปกรรม อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

18  05530809  นายสุรศักดิ์ พลอยพิมพ์ การถ่ายแบบสถาปัตยกรรมพระราชวังกู้กงสู่วัดเล่งเน่ยยี่ 2 อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

19  05530811  นางสาวณัชชา เลิศจรรยากุล
องค์ประกอบศิลป์ในศิลปะเชิงสังวาส : กรณีศึกษาภาพพิมพ์แกะ

ไม้สมัยเอโดะกับสมัยเมจิ
อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

20  05530813  นางสาวเบญจวรรณ วงค์ทิพย์ ประติมากรรมรูป 8 อสูรที่ วัดโคฟุคุจิ อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม




