
ที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ท ี่ปรึกษา

1 นางสาวนฐวรท หมดมลทิน การเปรียบเทียบภาวะผู้นําของจักรพรรดินีบูเช็กเทียน
กับพระนางซูสีไทเฮาจากพระราชกรณียกิจ

ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

2 นายนพปภพ หังษาภิบาล บทบาทของเติ้งเสี่ยวผิงในการปรับปรุงพรรคคอมมิวนิสต์จีน
หลังการถูกจับกุมของแก๊งค์ 4 คน

ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

3 นางสาวณัฏฐนิชา จันทร์สระแก้ว ปัจจัยที่มีผลต่อการปกครองระบอบอํานาจนิยมในสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ของประธานาธิบดี อี ซึง มัน ช่วงปี ค.ศ.1948-1960

ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

4 นางสาวอนงค์ วัฒนานุสรณ์ ชุน เต อิล กับการต่อสู้เพื่อชนชั้นแรงงานเกาหลีใต้ (1960-1987) ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
5 นายสกนต์ธร ตนายะพันธุ์ จีนกับการรวมเกาหลีในยุค 3 ก๊ก ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
6 นางสาวเอื้อการย์ วาทงหษ์ วิถีชีวิตชาวเกาหลีเหนือภายใต้การปกครองของตระกูลคิม 

ค.ศ.1953-2011
ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

7 นางสาวอรทิพา ลี้เทียน ปรัชญาจูเซ่ในเกาหลีเหนือ ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
8 นายสุทธิพจน์ ธีรสุวรรณจักร บทบาททางการทหารของมินาโมโตะ โยริโตโมะ  

ระหว่างค.ศ.1180-1199
ผศ.ดร.พวงทิพย์  เกียรติสหกุล

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

สาขาวิชาประวัติศาสตร์
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวธัญกร  ศรีบรรพต กระแสความนิยมยูนิโคล่ในไทย อาจารย์ ตะวัน  วรรณรัตน์
2 นายวงศธร  กตเวทวารักษ์ ปัจจัยที่ทําให้นักฟุตบอลญี่ปุ่นเข้ามาค้าแข้งในไทย อาจารย์ ตะวัน  วรรณรัตน์
3 นางสาวอาจารี  ฤทธิชัย เพศที่สามนาม : ขันที อาจารย์ นาตยา  อยู่คง
4 นางสาวณัฏฐ์ธาริณ  ธันยลาภพิทักษ์ การเคลื่อนย้ายผู้คนที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทาง

วัฒนธรรมอาหารในฮาร์บิน
อาจารย์ นาตยา  อยู่คง

5 นางสาวพรทิพา  สายคําพา พัฒนาการฟุตบอลและผลของกระแสฟุตบอลในประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ นาตยา  อยู่คง
6 นางสาวรุจิเลขา  สกุลลิขเรศสีมา ฮาเร็ม : เพศภาวะ เพศวิถีและวัฒนธรรมต่อต้าน อาจารย์ นาตยา  อยู่คง
7 นางสาวจณิสตา  โอฬารรักษ์ การผลิตซ้ําเพศภาวะ เพศวิถีและความรุนแรง 

: กรณีศึกษาละครเรื่องลาสต์เฟรนต์
อาจารย์ นาตยา  อยู่คง

8 นางสาวพฤกษา  ภิญโญวิจิตร นโยบายการสร้างนักกีฬาจีน อาจารย์ นาตยา  อยู่คง
9 นายชยพล  ติรณะประกิจ พื้นที่สําหรับผู้พิการในประเทศญี่ปุ่น อาจารย์ นาตยา  อยู่คง
10 นางสาวดาริกา  ฝ่ายสิงห์ ความเปลี่ยนแปลงและบทบาทของเทศกาลบูชาอวัยวะเพศ อาจารย์ นาตยา  อยู่คง
11 นางสาวแพรว  ฉั่วตระกูล การจัดระเบียบพฤติกรรมมารยาทที่ดีของจีน อาจารย์ นาตยา  อยู่คง
12 นางสาวณหทัย  กรรณสูต เพศสภาพและความรุนแรงในภาวะสงคราม 

กรณีศึกษา : สงครามญี่ปุ่น-จีนครั้งที่ 2 ที่สมรภูมิรบนานกิง
อาจารย์ นาตยา  อยู่คง

13 นางสาวกัลยกร  สาวิสิทธิ์ ภาพเสนอชายรักชายในสังคมเกาหลี 
ศึกษาผ่านซีรี่ย์เกาหลีเรื่อง Life is beautiful

ผศ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม

สาขาวิชาสังคมศาสตร์
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2557

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวกรองกาญจน์  แดงแย้ม ระบอบตุลกู : การถ่ายทอดและรักษาองค์ความรู้ของ

พุทธศาสนาวัชรยานในธิเบต
ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

2 นางสาวญาณิดา  พันธุ์โภคา ซาแซงแฟน : กลุ่มคลั่งไคล้ศิลปินเกินขอบเขตในเกาหลีใต้ อาจารย์ คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
3 นางสาวชนืตา  จิตสํารวย การเดินทางศึกษาพระพุทธศาสนาในแดนตะวันตกของ

พระถังซําจั๋ง
ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

4 นางสาวสุวณี  สายประเสริฐ แนวความคิดเรื่องการตายของชาวญี่ปุ่นที่สะท้อนผ่าน
ภาพยนตร์เรื่องมหาศึกซามูไร 47 โรนิน

อาจารย์ คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

5 นางสาวเจนจิรา  กิตติสิริสมบูรณ์ รองเท้าดอกบัวทองคํา : พันธนาการและความปรารถนา
ที่ซ้อนเร้นของหญิงสาว

ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน

6 นางสาวลลิตา  ธัญญาลาภสกุล อนุตตรธรรม : ขบวนการใหม่ทางศาสนาของไต้หวัน ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
7 นางสาวพัณณ์ชิตา  พัฒนรุจิโรจน์ ปรัชญาการปกครองเมิ่งจื่อ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
8 นางสาววิภาดา  ภาปัทมาสน์ ศึกษาภาวะผู้นําของเหมาเจ๋อตุงผ่านบทกวีนิพนธ์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
9 นางสาวชลนิภา  สังคะทิพย์ โคนัน : ฆาตกรซ่อนกลเหตุผลและการสืบค้นความจริง ผศ.ดร.ชาญณรงค์  บุญหนุน
10 นางสาววราภรณ์  อินพรม การศึกษาวิเคราะห์พัฒนาการและความเปลี่ยนแปลง

เทศกาลเช็งเม้ง
อาจารย์ คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง

11 นางสาวนัฏชา  สงวนทรัพย์ ยุทธพิชัยสงครามชุนวูกับการทําธุรกิจ อาจารย์ คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง
12 นางสาววีระนันท์  ธิติพิมลพรรณ เพศที่สาม : ความคิดและความเชื่อที่ส่งผลต่อการยอมรับ

ของคนในประเทศเกาหลีใต้
อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ

13 นางสาววิชิดา หวังช่วยกลาง ปรัชญาความรักจากภาพยนต์เรื่อง The Classic อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ
14 นาวสาวช่อแพร สังขะวร ความคิดความเชื่อทางศาสนาของชนชาติพันธุ์จ้วง อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ
15 นางสาววิภาวี วีรเสนีย์ ศึกษาเปรียบเทียบความคิดทางการปกครองของสมเด็จ

พระจักรพรรดินีบูเช็กเทียนกับสมเด็จพระจักรพรรดินีซูสีไทเฮา
อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ

บทความวิจัย/สารนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาปรัชญา



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
16 นาวสาวฐิตาภา กาญจนเกษร ค่านิยมและความคิดทางสังคมที่สะท้อนผ่านบทเพลงในรายการ อาจารย์พิพัฒน์  สุยะ

Show Me The Money 3



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวญาณินท์ นาควารี การศึกษาวรรณกรรมแปลญี่ปุ่น เรื่อง วิตามินรัก (Vitamin F) อาจารย์ศุภชัย ต๊ะวิชัย
2 นางสาววลัยลักษณ์ นราทอง ภาพสะท้อนสังคมและครอบครัวจีนภายใต้การปกครองของ

พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่นําโดยประธานาธิบดีเหมา เจ๋อ ตุง จากวรรณกรรม
แปลจีนเรือง "เสียงร่ําไห้กลางสายฝน"

อาจารย์วิมลศิริ กลิ่นบุปผา

3 นางสาวกฤตยา เฟื่องวงษ์ การวิเคราะห์วิถีชีวิตชาวจีนในหมู่บ้านชนบทช่วงทศวรรษ 
1960-1980 ที่สะท้อนผ่านพระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเรื่อง "หมู่บ้านเล็กตระกูลเป้า"

อาจารย์มนทรัตม์ พิทักษ์

4 นางสาวฤดีมาต มลิวัลย์ เรื่อง คินดะอิจิยอดนักสืบ ตอนที่5 เกาะโกะกุมน : 
สภาพสังคม ศาสนา และความเชื่อในสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2

อาจารย์นันทวัลย์ สุนทรภาระสถิตย์

5 นางสาวศาตนาฏ ลิขิตจิตถะ ภาพสะท้อนความคิดปิตาธิปไตยที่ทําให้เกิดความไม่เท่าเทียม
กันระหว่างชาย หญิง ในสังคมไต้หวัน

ดร.อารียา หุตินทะ

6
นาวสาววณิชญา ชนะเสถียรพงษ์ การเปลี่ยนแปลงสถานภาพทางสังคมของไล่ตงจิ้น 

ในสารคดีอัตชีวประวัติเรื่อง "ไล่ตงจิ้น ลูกขอทานผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา"
อาจารย์ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

7 นางสาว ศัลย์ชญา เจนทัน การวิเคราะห์ตัวละครเอกในนวนิยายเรื่องราชินีอิฐแดง อาจารย์ ดร.สุมาลี ลิ้มประเสริฐ
8 นางสาววรัญญา ชนะสิทธิ์ ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน : การวิพากษ์วัฒนธรรมจีนสมัยเก่า

ผ่านตัวละครและฉาก
อาจารย์ ดร.ปัทมา ทีฆประเสริฐกุล

9 นางสาวศุภานัน ลีอารีย์กุล การศึกษาตัวละครในวรรณกรรมแปลจีนเรื่อง
 ลํานํากระเทียม : การต่อสู้และการยอมจํานนของชนชั้นล่างในสมัยเติ้ง
เสี่ยวผิง

อาจารย์ ดร.ปัทมา ทีฆประเสริฐกุล

10 นางสาวฉัตราพร ถาวรไทย ปัญหาการออกเสียงคําในภาษาเกาหลีของนักศึกษาไทย รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
11 นางสาวพรรณวงศ์ เคียงกิติวรรณ การออกเสียงคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษในภาษาเกาหลี รองศาสตราจารย์สุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

บทความวิจัย/สารนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาวรรณกรรม



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

12 นาวสาวเกษรา พรวัฒนมงคล
ความเหงาในนวนิยายเรื่อง รักเร้นในโลกคู่ขนาน 
(Sputnik Sweetheart) ของ ฮารูกิ มุราคามิ

รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ

13 นางสาวปรียาภรณ์ หิรัญพต ชายรักชาย สมัยเอโดะ : กรณีศึกษาจากวรรณกรรมแปล
เรื่อง ซามูไรสีม่วง (Japanese Magnolia)

รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ

14 นางสาวพลอยพราว จิกิตศิลปิน ความเป็นธรรมเชิงวรรณศิลป์ในนวนิยายเรื่องคนเลว 
ของ โยะชิดะ ชูอิชิ

รองศาสตราจารย์บาหยัน อิ่มสําราญ

15 นางสาวสุมณี เริงเกษตรกิจ ศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมแปลญี่ปุ่นเรื่อง โต๊ะโตะจัง 
เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ

16 นางสาวรุ่งภัทรา สุจิวรกุล การศึกษานวนิยายแปลเรื่อง "ดอกไม้ไร้ราก" ผศ.ดร.อุบล เทศทอง
17 นางสาวยลดา ภู่ศร การศึกษานวนิยายแปลจีน เรื่อง พระนางซูสี จักรพรรดินีกู้บัลลังก์ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
18 นาวสาวณิชนันทน์ สัมฤทธินันท์ การศึกษาวรรณกรรม เรื่อง เจาะมิติพิชิตบัลลังก์ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
19 นายบรรณวัชร อุยานุกิจกูล การศึกษาตัวละครเอกในนวนิยายจีน เรื่อง ดาวตก ผีเสื้อ กระบี่ ผศ.ดร.วีรวัฒน์ อินทรพร
20 นางสาวนุชนาฏ เกตุคง นัยยะแห่งศีลและสมาธิที่สะท้อนผ่านตัวละคร " ตือโป๊ยก่าย" 

และ "ซัวเจ๋ง" ในวรรณกรรมเรื่อง ไซอิ๋ว
อาจารย์มนทรัตน์ พิทักษ์



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นายณัฐภัทร  แววสอน ข้อเปรียบเทียบระหว่างภาพยนตร์ Memories of a Geisha

 กับวิถีชีวิตและการฝึกฝนที่จะเป็นเกอิชาที่แท้จริง
อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

2 นางสาวปิติพร  กรรณิกา การศึกษาการแสดงออกของตัวละครเพื่อสื่อความหมายในเชิง
วัฒนธรรมด้านการดําเนินชีวิต กรณีศึกษา ตัวอย่างการ์ตูนเรื่อง 
จิบิ มารุโกะ

อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

3 นางสาวลักขณา  ปันทะรส การแสดงพิธีเปิดโอลิมปิก ณ กรงปักกิ่ง 
สารธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2008 กรณีศึกษา : ลักษณะการ
สื่อวามหมายของเครื่องแต่งการที่ใช้ในการแสดง

อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

4 นางสาวเมศา  บุญนิยม อิทธิพลของการแต่กายชุดกิโมโนในศตวรรษที่14-15 
ที่ปรากฏในละคนโน

อาจารย์มุจรินทร์  อิทธิพงษ์

5 นางสาวชนิตา  จิตติเสรีสกุล Gir's Generation ศิลปินกลุ่มหญิงจากเกาหลีใต้ รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

บทความวิจัย/สารนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

สาขานาฏยสังคีต



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง
1 นายอธินพ  นิติเจริญ งาน Fashion Design ของ Yohji Yamamoto ผศ.สราวุท  ตัณณีกุล
2 นายพีรวิชญ์  อาจสงคราม ปีศาจในภาพพิมพ์สมัยเอโดะ อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
3 นางสาวกวินนา  ทรพัย์เหยี่ยว ประติมากรรมพระพุทธรูปในสมัยราวงศ์เหนือราชวงศ์ใต้ อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
4 นางสาวอรปวีณ์  คงศักดิ์เสรี อิทธิพลของภาพพิมพ์ชุนกะ ในงานศิลปะของ Aya Takano อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
5 นายวรพล  บัวเผื่อน ของ โยชิทะกะ  อะมะโนะ อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
6 นางสาวอภิญญา  แซ่เจีย ภาพสะท้อนสังคมในงานจิตรกรรมของ เท็ตสึยะ อิชิดะ อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
7 นางสาวศุภกัญญา โม้สา ภาพฤดูใบไม้ผลิในศิลปะสมัยเอโดะ อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
8 นางสาววีรยา  แสวงทรัพย์ ในประเทศจีน อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
9 นางสาวอภิวรรณ  ขุนจันทร์ ลวดลายบนคันฉ่องในสมัยโคะฟุน อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม
10 นางสาวปภาวรินทร์  สมพงษ์ ลวดลายศิลปะของภาชนะเครื่องปั้นดินเผาเกาหลีในยุคสมัยราชวงศ์โช

ซอน
อาจารย์สุพิชฌาย์ แสงสุขเอี่ยม

11 นางสาวปาลีรัตน์  จีระไร
 "The Bow" ภาพสะท้อนการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมสมัยใหม่ของสังคม
เกาหลีใต้

อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

12 นางสาวนันท์นภัส  ตั้งฑีฆะรักษ์ การเผยตัวตนและการก้าวผ่านวัฒนธรรมแบบจารีตในสังคม
จีนโพ้นทะเลผ่านภาพยนตร์เรื่อง Saving Face

อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

13 นางสาวสุภาภรณ์  เหลาวงศ์จันทร์ จารีตและภาพสะท้อนของผู้หญิงในสังคมเกาหลีใน
ภาพยนตร์เรื่อง Portrait of a Beauty

อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

บทความวิจัย/สารนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาทัศนศิลป์



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง
14 นางสาววชิรา  แสนท้าว มโนทัศน์เรื่องการฆ่าตัวตายในวัฒนธรรมญี่ปุ่นในภาพยนตร์เรื่อง Suicide

 Club
อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

15 นางสาวนลินี  บุรีวชิระ ภาพสะท้อนความแปลกแยกของสภาวะปัจเจกในสังคมญี่ปุ่น อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์
ผ่านการตีความในภาพยนตร์เรื่อง Tales from Earthsea

16 นางสาวกัลยากร  ว่องวิชชกร
ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาทางสังคมและครอบครัว ผ่านมุมมอง
ของผู้กํากับฮิโรคาสุ โคเรเอดะ กรณีศึกษา ภาพยนตร์เรื่อง Nobody 
Knows, I wish, Like father Like son

อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

17 นายชลชาติ  วูวนิช บริบททางวัฒนธรรมและการนํามาสร้างใหม่ของภาพยนตร์
กรณีศึกษา เรื่อง Yojimbo และ A Fistful of dollar

อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

18 นายธนพล  พลหาญ ศึกษาความหมายและการตีความของภาพยนตร์
เรื่อง "ก๊อตซิลล่า" ในบริบทของสังคมญี่ปุ่น

อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

19 นายชนก  บางอิ่ม อิทธิพลของ คุโรซาวะ ที่มีต่อ ลูคัส ในการสร้างภาพยนตร์
เรื่อง สตาร์วอร์ส

อาจารย์สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาวชณัฐกาญณ์  ศศิรัตนโรจน์ การศึกษาการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศในประเทศจีน อาจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา
2 นางสาวขวัญหทัย   นิลสิทธิกุล อุตสาหกรรมของเล่นในมณฑลกวางตุ้ง ประเทศจีน อาจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา
3 นางสาวชลลดา ปิยวรพงศ์ การศึกษาผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย

 ประเด็นด้านวัฒนธรรม

อาจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา

4 นางสาวณิชกานต์  วรรณพฤทธ์ การลงทุนของประเทศจีนในประเทศลาว อาจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา

5 นางสาวรัชวรรณ   พิพรพงษ์
พัฒนาการพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สึนามิ
ในประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2554 อาจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา

6 นายปพณพัชร์  ศิริรพีวัชร์ อุตสาหกรรมอุปกรณ์กีฬา  กรณีศึกษาบริษัท Yonex อาจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา
7 นางสาวนีรชา  แก้วสะอาด อุตสาหกรรมโสมในประเทศเกาหลีใต้ อาจารย์คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา
8 นางสาวจุฬาลักษณ์ สุตพรม การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเทศกาลในประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี
อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

9 นางสาวพรภิบุญ  มูลการณ์ การศึกษารูปแบบถนนเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา ถนนนิมมานเหมินท์และถนนอินซาดง

อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

10 นางสาวอภันตรี จันท์พิทักษ์
การศึกษารูปแบบทางที่ตั้งและศักยภาพของท่าอากาศ
ยานนานาชาติสนามบินสุวรรณภูมิ อินชอนและนาริตะ

อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

11 นางสาวกชกร  แข็งขัน การศึกษาอุตสาหกรรมเบียร์ชิงเต่า สาธารณรัฐประชาชนจีน อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์
12 นางสาวสมกัญญา เรืองโรจน์แข การศึกษาสถานการณ์และรูปแบบที่ตั้งอุตสาหกรรมเสื้อผ้า

สําเร็จรูปของประเทศญี่ปุ่น
อาจารย์ ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

บทความวิจัย/สารนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557

สาขาวิชาภูมิศาสตร์



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

13

นางสาวกรวีร์   กั้นเกษ นโยบายการพัฒนาเมืองจีน กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เซินเจิ้น

อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์

14 นางสาวสวรรญา  ขันธลักษณา การเปรียบเทียบการบริการระหว่างสายการบินไทย
และสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์

15 นางสาวมัสลิน กลิ่นจุ้ย การพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูง สถานีโตเกียว อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์
16 นางสาวอาชวี  วิภาพเสถียรกุล การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษา ไร่แอปเปิล อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์
17 นางสาววไลลักษณ์ มิทธิศร การเปรียบเทียบธุรกิจคาเฟ่แมวญี่ปุ่น-ไทย อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์
18 นางสาววิชชุดา เวชเจริญยิ่ง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของมหานครปักกิ่ง อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์
19 นางสาวฉัตรนดา  โจว เปรียบเทียบและวิเคราะห์เส้นทางการท่องเที่ยวของกลุ่ม

นักท่องเที่ยวชาวจีนกรณีศึกษา กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี 
(เมืองพัทยา) และจังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์

20 นางสาวอมรรัตน์ ทองน้อย ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวกุ้ยหลิน อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์

21

นางสาวกชรัตน์ บัวจํารัส กรณีศึกษาโครงการอีโคทาวน์ต่อยอดสู่การจัดการทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมของประเทศญี่ปุ่น

อาจารย์ศศิพงษ์  โออินทร์

22 นางสาวภัททิยา ศิลปชัย สกีรีสอร์ทในประเทศเกาหลีใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา
23 นางสาวชนิษฐา ช่วยคูณ ระบบขนส่งสาธารณะในเมืองหลวงของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา
24 นางสาวพรปวีณ์ ด่านมิ่งเย็นวงศ์ บทบาทของเมืองกวางโจวกับการป็นเมืองท่าที่สําคัญ ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา
25 นางสาวกชกร อริยกวินวงศ์ ปัจจัยที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในกรุงโซล รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา
26 นายศิวชณัฐพ์ เมืองเพ็ชร ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวใน

ประเทศเกาหลีใต้
ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
27 นางสาวมณฑิรา สุวรรณเลิศเจริญ ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่น ศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา
28 นางสาวพรสิมา เมธังกร อุตสาหกรรมการบินในมณฑลส่านซี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย ศรีคํา
29 นางสาวศวิตา กัลยาวุฒิพงศ์ การศึกษาการตลาดรถอีโคคาร์ญี่ปุ่นในประเทศไทย 

: กรณีศึกษารถอีโคคาร์ยี่ห้อnissan honda mitsubishi suzuki และ
 toyota

อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

30 นางสาวกันทิมา บุญต้อ การตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ กรณีศึกษา : เบียร์ญี่ปุ่น อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
31 นางสาวภัทรพร สิริบัญชาพร ธุรกิจร้านอาหารเกาหลีในกรุงเทพมหานคร อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
32 นางสาวญัฐวรรณ สิริภูมิ รูปแบบการเจริญเติบโตของธุรกิจโรงแรมในเมืองเซี่ยงไฮ้ อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
33 นางสาวเอมอร กาญจนตรีภพ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมดมืองปูซานตามแนวทาง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์
อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

34 นางสาวดวงกมล สุวรรณวุฒิมิตร ศักยภาพสินค้าส่งออกไทยและช่องทางการค้าไทยจีน อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
35 นางสาววรวรรณ ชัยสิริรุ่งเรือง

ทําเลที่ตั้ง กลยุทธ์และความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อเกสต์เฮาส์
ในประเทศเกาหลีใต้

อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

36 นางสาวอริญญา ปานกลั่น
กลยุทธ์และความพึงพอใจในธุรกิจซื้อสินค้าออนไลน์ 
กรณีศึกษา: เว็ปไซต์ถาวป่าว

อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

37 นายสมนึก โชติเจริญสมบตัิ
กลยุทธ์ทางกาตลาดธุรกิจสายการบินชั้นนําของญี่ปุ่น 
กรณีศึกษาสายการบินเจแปนแอร์ไลน์

อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

38 นางสาวอรจิรา สุวรรณวิเศษกุล
แหล่งท่องเที่ยวและสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการท่องเที่ยว
ในปูซาน อาจารย์ ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

39 นางสาวสุรีย์ฉาย ชินวงศ์ ธุรกิจราเม็งในประเทศญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น
40 นางสาวภัทนี จรูญเรือง ทรัพยากรท่องเที่ยวในเมืองเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น
41 นายณัฐ ศรีประทีนรัตน์ การเติบโตของธุรกิจการท่องเที่ยวเมืองซัปโปโร ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
42 นางสาวศรัญญา ลิ้มดําเนิน การท่องเที่ยวในเขตบริหารพิเศษเมืองมาเก๊า ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น
43 นางสาวชลิดา ฟังปรัชญากุล ธุรกิจโรงแรมเครือข่ายต่างประเทศในประเทศเกาหลีใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น
44 นางสาวพัชรา ปัญญาธีระ บทบาทของรถไฟใต้ดินกับการท่องเที่ยวในฮ่องกง ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น

45 นางสาวชนิกา ชีรชานนท์

ธุรกิจโรงแรมในระบบเครือข่ายของบริษัท 
JAL Hotel Company Ltd. ในประเทศญี่ปุ่น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น

46 นางสาวดรุณี มีผล วิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจส่งออกผลไม้ไทยในประเทศญี่ปุ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น
47 นางสาวพจณิชา ทิณรัตน์ บทบาทของรถโดยสารประจําทางต่อการท่องเที่ยวในกรุงโซล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น
48 นางสาวณัฐธิดา ทรงสวัสดิ์ชัย บทบาทของตลาดที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวในกรุงโซล ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมชาติ อู่อ้น
49 นางสาวฝากฟ้า ทับทิมทอง วิเคราะห์ผลกระทบจากนักท่องเที่ยวจีนในประเทศไทย 

ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
ผศ. ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

50 นางสาวภัทราพร สุวรรณจักร์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการสายการบิน
เจแปนแอร์ไลน์และออนนิปอนแอร์เวย์ กรณีศึกษาเส้นทาง
กรุงเทพฯ-ญี่ปุ่น

ผศ. ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

51 นางสาวณัฐนาท เครือวัลย์
การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสาธารณสุข กรณีเปรียบเทียบ
ประเทศญี่ปุ่นและประเทศสิคโปร์

ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

52 นางสาวณัฐธยาน์ ฉันทะ เขตการค้าเสรีของประเทศจีน (กรณีศึกษาซ่างไห่) ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

53 นางสาวสาวิณี บางโรย
การศึกษาผลกระทบด้านเศรษฐกิจจากนักท่องเที่ยวชาวจีน
ที่เดินทางมาเที่วประเทศไทย

ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

54 นางสาวฐิตาภา เพชรอาวุธ ผลกระทบด้านวัฒนธรรมจากการท่องเที่ยวของวัยรุ่นไทย
ในประเทศเกาหลีใต้

ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

55 นางสาวรัฐพร พลนาวี การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สําหรับนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่นในจังหวัดกาญจนบุรี

ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
56 นางสาวกุลทรัพย์ ทองประสิทธิ์ ระบบการจัดการการศึกษาของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

57
นางสาวปภัสสร บริสุทธิ์สวัสดิ์ พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในการท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพและความงามไทย
ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ

58 นางสาวจรีรัตน์ เผือดโพธิ์แก้ว ธุรกิจสถาบันกวดวิชาของประเทศไทยและประเทศจีน ผศ.ดร.อภิเศก ปั้นสุวรรณ



ที่ ชื่อนศ. ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
1 นางสาว มณีทิพย์ ชวิตรานุรักษ์ พฤติกรรมการอ่านของนักศึกษา หลักสูตรเอเชียศึกษา 

คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชั้นปีที่ 1 – 4
รองศาสตราจารย์ระเบียบ สุภวิรี

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 รายวิชาการศึกษาเอกเทศ

สาขาวิชาสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2557


