
 
 
 
 

หัวข้อบทความวิจัยเอเชียศกึษา ปกีารศึกษา 2558 



 
 
 
 

สาขาประวตัิศาสตร ์



ลําดับท ี่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ท ี่ปรึกษา

1 นายธนยศ  วุฒิปราโมทย์ สยามอั้งยี่ : ภาพสะท้อนวิถีชีวิตของชาวจีนอพยพ รศ.ดร.ชุลีพร  วิรุณหะ

2 นางสาวธดากรณ์  สุกิจจินดา จากจุดเริ่มต้น ถึง อวสานเส้นทางสายไหม ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

3 นางสาวปิติพร  รุ่งเรืองเวท บทบาทของขันทีในประวัติศาสตร์จีน ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

4 นางสาวสุพิชชา  จียาศักดิ์ บทบาทของจีนและอังกฤษในการหาข้อตกลง ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ
ร่วมกันเรื่องเกาะฮ่องกง

5 นางสาวอัฐภิญญา  ปัญญาวชิรญาณ เส้นทางการก้าวขึ้นสู่บัลลังก์ของจักรพรรดิหยังเจิ้ง ผศ.ดร.วรางคณา นิพัทธ์สุขกิจ

6 นายชัชเชาวลิต  อนุรักษ์ธาดา วิถีแห่งอํานาจของพระนางมูเช็กเทียน (ค.ศ.636-705) ดร.สุวัฒน์  ทาสุคนธ์ 

7 นางสาวธีรวรรณ  ขิจุลช้วน ปัญหาการปกครองของจิ๋นซีฮ่องเต้ในสมัยราชวงศ์ฉิน ดร.สุวัฒน์  ทาสุคนธ์ 

8 นางสาวสลิลญา  สุชาตะนันทน์ ซ่ง ชิง หลัง สตรีผู้ยึดมั่นในอุดมการณ์ ดร.สุวัฒน์  ทาสุคนธ์ 

 9 นางสาวนภัสสร  ชมสุวรรณ ความอยุติธรรมของสนธิสัญญานานกิง สนธิสัญญาเทียนจินและ ดร.สุวัฒน์  ทาสุคนธ์ 
อนุสัญญาปักกิ่ง ในช่วงสงครามฝิ่น ครั้งที่ 1และ 2 
ตั้งแต่ ค.ศ.1834 - 1860 

10 นางสาวกมลชนก  ศรีเนตร การถ่ายทอดอํานาจของตระกูลคิม (ค.ศ.1984-2011) ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

สาขาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558



ลําดับท ี่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ท ี่ปรึกษา
สาขาประวัติศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

11 นางสาวฐิฌาภรณ์  อินทรักษ์ ปัจจัยที่ทําให้สาธารณรัฐเกาหลีฟื้นตัวหลังสงครามเกาหลี ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ค.ศ.1953-1997

12 นางสาวณัฐกร  สอนสอาด นโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
ตั้งแต่หลังการปกครองของญี่ปุ่น ค.ศ.1946-ทศวรรษ 1990

13 นางสาวดลพร  วงษ์หาแก้ว Comfort Woman ผู้หญิงบําเรอกามชาวเกาหลี (ค.ศ.1932 – 1945) ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

14 นางสาวพิไลวรรณ  มรรคไชยสถาพร จางอ๊กจอง จากนางในสู่ตําแหน่งพระมเหสีแห่งอาณาจักรโชซอน ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
: ศึกษาจากละครชุดทางโทรทัศน์เรื่อง จางอืกจองและ 
ทงอี จอมนางคู่บัลลังก์

15 นางสาวศากุล  ผลผลา ปัญหาการรวมชาติเกาหลี ค.ศ. 1970 - 2013 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

16 นางสาวนารีรัตน์  พู่กลั่น แทวอนกุน เบื้องหลังราชบัลลังก์โชซอน (ค.ศ.1820-1898) ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

17 นางสาววราภรณ์  เนาวแสงศร กลุ่มชาตินิยมที่เกิดขึ้นภายใต้การยึดครองของญี่ปุ่น ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์
(ค.ศ.1910-1945)

18 นางสาววิไลลักษณ์  จุ้ยชุ่ม ขบวนการทงฮัก ค.ศ.1860-1895 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์

19 นางสาวเสาวภาคย์  หาญสุวรรณกุล การสร้างภาพลักษณ์ของคิมจองอิล ปี1980-2010 ผศ.ดร.วรพร ภู่พงศ์พันธุ์



 
 
 
 

สาขาสงัคมศาสตร ์



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1 นางสาวภางค์ฤดี นวลพงศ์ ยุทธศาสตร์ของจีนกับความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในปัจจุบัน อ.เชษฐา พวงหัตถ์

2 นางสาวมนัสวี พงษ์สระพัง ความมั่นคงในเอเชียตะวันออก กรณีศึกษา ข้อพิพาททะเลจีนใต้ อ.เชษฐา พวงหัตถ์

3 นางสาวจุฬาลักษณ์ บางยี่ขัน นโยบายต่างประเทศของประเทศญี่ปุ่นและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย อ.เชษฐา พวงหัตถ์
ตะวันออกในปัจจุบัน

4 นางสาวกษมาพิมล  ถือสัตย์ ความหมายทางวัฒนธรรมของการดื่มเหล้าของชาวเกาหลี ผศ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม

5 นางสาวเกวลี  วัชรานันทกุล ให้ความหมายการเล่นเกมในสังคมเกาหลีผ่านนโยบายสนับสนุนของ ผศ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม
รัฐบาลคิมแดจุง

6 นางสาวกชกร  แตงสมุทร์ นิยามความงามของผู้หญิงเกาหลี ศึกษาผ่านบิวตี้บล็อกเกอร์ ผศ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม

7 นายชัยยงค์  ดีพุ่ม ทัศนคติคิดลบของคนไทยที่มีต่อนักท่องเที่ยวจีน ผศ.ดร.อัจฉรา  รักยุติธรรม

8 นางสาวบุญสิตา  แช่มจุ้ย การพัฒนาเศรษฐกิจนครฉงชิ่ว อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

9 นางสาวตรีเนตร  พัวพันธ์ ตลาดยางพาราไทยส่งออกประเทศจีน อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

10 นางสาวปาริฉัตร  แซ่ภู่ ศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อ.ตะวัน  วรรณรัตน์
“กรณีศึกษาอุตสาหกรรมการพิมพ์ผ้า”

สาขาสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

11 นางสาวกรรชลิชา  จงธนพิพัฒน์  ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่างไทย-จีน อ.ตะวัน  วรรณรัตน์
 (กรณีศึกษาอุตสาหกรรมสิ่งทอ)

12 นางสาวชนานันท์  ก๋องมั่ง การกลายเป็นสินค้าของพิธีศพในญี่ปุ่น อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

13 นายพัสวีร์  ธีระศิลป์ การพัฒนาบุคลากรในองค์กรญี่ปุ่น อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

14 นางสาวชญานุช  หนูทอง การพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลเจียงซู อ.ตะวัน  วรรณรัตน์

15 นางสาวชญานิศ  คําไพร ความเป็นจีนในอุตสาหกรรมภาพยนตร์จีน อ.นาตยา  อยู่คง

16 นางสาวกานต์ชนก  ประสพพรพิบูลย์ เกาะนามิกับพื้นที่การท่องเที่ยวแบบโรแมนติก อ.นาตยา  อยู่คง

17 นางสาวจิดาภา  ชูชัยโชคไพศาล การนําเสนอการท่องเที่ยวของเมืองไทเป อ.นาตยา  อยู่คง

18 นางสาวณิชกานต์  อัคราลีกุล วัฒนธรรมและอัตลักษณ์การสูบบุหรี่ของคนญี่ปุ่น ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน อ.นาตยา  อยู่คง

19 นางสาวญาดา  ปลื้มบุญ ผู้หญิงชนชั้นนํากับการมีอํานาจทางการเมืองเกาหลีใต้ อ.นาตยา  อยู่คง

20 นางสาวพิชญ์ปอร   บุญเกิด พื้นที่และอํานาจพระราชวังต้องห้าม อ.นาตยา  อยู่คง

21 นางสาวพัณณ์นิญา  ธนากิจศิรพงษ์ การสร้างภาพการทําแท้งในภาพยนตร์จีน อ.นาตยา  อยู่คง



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

22 นางสาวภิญญาพัชณ์  ศรีชัยสันติกุล ความเป็นกังฟูในอุตสาหกรรมภาพยนตร์อเมริกา อ.นาตยา  อยู่คง

23 นางสาวกิตติยา  เลี้ยงพาณิชย์ ความเป็นวัยรุ่นผ่านภาพยนตร์เรื่อง All about lilly chou chou อ.นาตยา  อยู่คง

24 นางสาววสุรัตน์  ฐิติรัตน์เอกลาภ ความเป็นครอบครัวผ่านละครเรื่อง Kaseifu no Mita อ.นาตยา  อยู่คง

25 นางสาวลดาวรรณ  จิตรเกษม ทุนทางร่างกายกับการประกอบอาชีพของชาวเกาหลีใต้ อ.นาตยา  อยู่คง



 
 
 
 

สาขาปรัชญา 



ลําดับที่ ชื่อ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อเรื่อง

1 นางสาวกัลป์ปภัส  ป้องวีระสิน ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ยากูซ่า : วายร้าย กฎหมายและคุณธรรม

2 นางสาวธนัชชนม์  พงษ์ชยพัทธ์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน จารีตประเพณีและเสียงร่ําร้องของเหล่ากงใน “จดหมายลับไป่เหอ”

3 นางสาวกานต์ธิดา  ตันติวงศ์วัฒน์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ชีวิตของผู้หญิงในวัฒนธรรมขงจื๊อ : ศึกษาจากภาพยนตร์เรื่อง
 The Grandmaster ยอดปรมาจารย์ยิปมัน

4 นางสาวพรรณพร  รัตนะผล ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน บทบาทในการแปลคัมภีร์ของพระถังซัมจั๋ง

5 นายปาณัสม์  ผิวอ่อน ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน วิถีชีวิตพระเซ็นในญี่ปุ่น

6 นางสาวนฤภร  โรจน์เด่นดวง ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน การตอบแทนความ.....ในปรัชญาจีน

7 นายอโนทัย  โลหะมาส ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน วัดญี่ปุ่นกับการท่องเที่ยว

8 นางสาวปิยาภา  มาเสถียร ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ความเชื่อเรื่องภูมิผีปิศาจและวิญญาณของญี่ปุ่น

9 นางสาวไอลดา  กวมทรัพย์ ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน ความพิกลพิการของจิตใจตัวละครในวรรณกรรมเรื่อง kafka on the shore

10 นางสาวอุสรีย์  บัวแย้ม ผศ.ดร.ชาญณรงค์ บุญหนุน พุทธศาสนา “นิกายเซน” ในเกาหลี กรณีศึกษา “วัดพงอึนซา”

11 นางสาวกัญญรัตน์  ทรงวรวิทย์ ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ การวิเคราะห์แนวคิดอภิปรัชญาในการ์ตูนญี่ปุ่นเรื่อง แขนกลคนแปรธาตุ

สาขาปรัชญา ปีการสึกษา 2558



ลําดับที่ ชื่อ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อเรื่อง
สาขาปรัชญา ปีการสึกษา 2558

12 นางสาวนาตาชา  พิศาลอัครเลิศกุล ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ ภาพสะท้อนสังคมญี่ปุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จาก แอนิเมชั่นเรื่อง 
นช.แดน2 ห้อง 6

13 นางสาวปริฉัตร  นาน้ําเชียว ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ ศึกษาอัตลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นและอเมริกาผ่านภาพยนตร์การ์ตูนเรื่อง 
บิ๊กฮีโร่ 6

14 นางสาวอุษณิษา  สถิตสถาพร ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ วัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นผ่านการ์ตูน : เรื่องยอดนักสืบจิ๋วโคนัน

15 นางสาวธนพร  คําเพิ่มมูล ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ ปรัชญาความรักจากการ์ตูนบอยล์เลิฟ เรื่อง Sakura Gax

16 นายจีรทีปต์  คุปตะศิริ ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ เปรียบเทียบลัทธิบูชิโด ผ่านการ์ตูนเซนต์เซย์ย่า & ชูราโตะ

17 นางสาวอนงค์นาถ  น้อยพันธุ์ ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ การพัฒนาแนวคิดในสังคมญี่ปุ่นภายใต้ความเชื่อ เรื่องเหนือธรรมชาติในลัทธิชินโต
ผ่านการ์ตูนอนิเมชั่นของ ฮายาโอะ มิยาซากิ

18 นายวณัฏฐ์  ประทุมรัตน์ ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ อิทธิพลตะวันออกที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง สตาร์ วอร์ส

19 นางสาวภุมริน  ปทุมพรรุจี ผศ.บุญส่ง  ชัยสิงห์กานานนท์ ค่านิยมและรูปแบบชีวิตทางสังคมของคนญี่ปุ่น จากการ์ตูน เรื่อง การ์ด แก็ปเตอร์ 
ซากุระ

20 นางสาวพิชชาพร  เจริญศรีมาพร อ.พิพัฒน์  สุยะ ทฤษฏีจิตวิเคราะห์ฟรอยด์ผ่านละครชุดโทรทัศน์เกาหลีเรื่อง “It’s ok that’s love”



ลําดับที่ ชื่อ นักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา ชื่อเรื่อง
สาขาปรัชญา ปีการสึกษา 2558

21 นางสาวนิสาชล  ศรีพารัตน์ อ.พิพัฒน์  สุยะ ลักษณะตัวละครในเรื่องโคนัน : มุมมองจิตวิทยา 

22 นางสาวกนกกร  สุขศิริวัฒนโรจน์ อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ความเชื่อเรื่องสีแดงของชาวจีน

23 นางสาวธัญรดา  ชุนถนอม อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ซัมบาลาอาณาจักรความเชื่อของชาวทิเบต

24 นางสาวบุญยานุช  ศรีสําราญ อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ศึกษาวิเคราะห์พัมนาการและเปรียบเทียบความคิดความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจ้า
แห่งโชคลาภของจีนและญี่ปุ่น

25 นายกฤษดากร  ด้วงเขยีว อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง เปรียบเทียบศาสนาคริสต์นิกายโปรเตสแตนในประเทศไทยและประเทศเกาหลี

26 นายธีรภัทร  กระจ่างวุฒิชัย อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง ท่าทีที่มีต่อสิ่งมึนเมาของชาวพุทธในจีนและทิเบต

27 นางสาวศิวนาถ  ประสพสวัสดิ์ อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง แฟนไซต์กับซาแซงแฟน : วัฒนธรรมนิยมศิลปินในเกาหลีใต้

28 นางสาวณัฐวดี  ยอดแก้ว อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง การเปรียบเทียบคนทรงเจ้าระหว่างประเทศเกาหลีใต้กับประเทศญี่ปุ่น

29 นางสาวจิดาภา  อยู่เงินวดี อ.คมกฤช  อุ่ยเต็กเค่ง วัฒนธรรมอาหารแปลกในประเทศจีน

30 นางสาวธีรารัตน์  สงวนผิว อ.คงกฤช  ไตรยวงศ์ ศึกษาอัตลักษณ์ของประกาศญี่ปุ่นผ่านเรื่องเล่าของธงอาทิตย์อุทัย



 
 
 
 

สาขาภาษาและวรรณกรรม 



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1 นางสาวนันทิดา  นําโชคเจริญกุล คําแสลงในภาษาเกาหลี ผศ.ศุภชัย  ต๊ะวิชัย

2 นางสาวดวงเดือน  จันทิหล้า นิทานคติสอนใจของจีน อ.ดร.สิริชญา  คอนกรีต

3 นางสาวป่านทิพย์  พันธ์ทอง ร้านน้ําชา : ความสัมพันธ์ระหว่างฉากกับตัวละครและสังคมจีน อ.ดร.ปัทมา  ฑีฆประเสริฐกุล

4 นางสาวมณีณดา  แท่นมณี การศึกษาระดับความสุภาพในภาษาเกาหลี : กรณีศึกษาจากซีรีส์ อ.สุนทรี  โชติดิลก
ทางโทรทัศน์

5 นางสาวสุภัค  วิณิชพรประเสริฐ คําแสลงในภาษาจีน อ.มนทรัตม์  พิทักษ์

6 นางสาวนิติมา  อันอาษา การออกเสียงคําทับศัพท์ภาษาเกาหลีของนักศึกษาไทย รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

7 น.ส.อรณัญช์  สุวรรณกิจศิริ สํานวนจีนที่มีคําเกี่ยวกับธรรมชาติ รศ.สุวัฒนา  เลี่ยมประวัติ

8 นางสาวขนิษฐา  ใจเอื้อย หมาป่า : นวนิยายสลายอคติทางชาติพันธุ์ รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ

9 น.ส.ธันยาภรณ์  ไหมทอง รัฐกับการจัดการพลเมืองมองผ่านนวนิยายแปลจีนเรื่องซานจา...รักชั่วนิรันดร์ รศ.บาหยัน  อิ่มสําราญ

สาขาภาษาและวรรรกรรม ปีการศึกษา 2558



 
 
 
 

สาขาทศันศิลป ์



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1 นายสิปปวัชญ์  กาฬวงศ์ ประติมากรรมจีน อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

2 น.ส.ธนพร  แรกรุ่น ลวดลายจีนบนซุ้มประตูชิโนโปตุกิส อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

3 น.ส.ศุภรดา  ขาวเงิน ลวดลายจีนในวัดพระแก้วและพระบรมมหาราชวัง อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

4 น.ส.สิดาพร  ทาเวียง ลวดลายของสัตว์ที่ปรากฏบนลายเครื่องถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์หมิง อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

5 น.ส.วาสิตา  พิชิตวัฒนา มุมมองสังคมจีน กรณีศึกษาภาพยนตร์ Tiny Times ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

6 นางสาวณัฐชา  ตุลยภัทรานนท์ กรณีศึกษาตุ๊กตาศิลาจีน ในวัดองค์พระปฐมเจดีย์ อ.สุพิชฌาย์  แสงสุขเอี่ยม

7 น.ส.วาสินี  อุไรกลาง การวิเคราะห์สถานภาพ บทบาท และการเปลี่ยนแปลงของซามูไรสมัยเอโดะ ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์
ในภาพยนตร์ เรื่อง Rurouni kenshin

8 น.ส.ณฤทยัชนก  สุขรวยเจริญ ทัศนคติเรื่องความงามที่สะท้อนจากภาพยนตร์เรื่อง beautiful ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

9 น.ส.กัญญานาท  อิทธิสาร บทบาทสตรีญี่ปุ่น ผ่านภาพยนตร์เรื่อง The last cinderella ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

10 น.ส.พนารินทร์  ศรีสุวรรณ โลกทัศน์และมุมมองที่มีต่อชีวิตและสังคมญี่ปุ่นในภาพยนตร์เรื่อง คิกูจิโร่ยากูซ่า ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์
หน้าตายของทาเคชิ  คิตาโน

11 น.ส.ธัญญาวรรณ  ไชยยานุวงศ์ Ringu & Darkwater ภาพยนตร์สะท้อนปัญหาครอบครัว ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

สาขาทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2558



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาทัศนศิลป์ ปีการศึกษา 2558

12 น.ส. อลิสา  สุวรรณนที ผู้หญิงในยุคสังคมประเพณีของจีนผ่านภาพยนตร์เรื่อง Riase the red lantern ผศ.สรรเสริญ  สันติธญะวงศ์

13 น.ส.อรัชพร  จันทรกุล แนวคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมศรัทธาแห่งแสงของทาดาโอะ อันโด ผศ.สราวุธ  ตันณีกุล



 
 
 
 

สาขานาฏยสังคีต 



ลําด ับที่ ชื่อนักศ ึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1 น.ส.ณิชมน  มีเจริญสุข การพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ : กรณีศึกษา เมืองอีชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์

2 น.ส.พฤษวรรณ  น้อยพิทักษ์ การจัดการโรงละครนันทา กรณีศึกษา โรงละครนันทา กรุงเทพฯ ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์

3 น.ส.พัฒชา  กาแก้วเจริญ วิเคราะห์ภาพยนตร์ กรณีศึกษาเรื่อง เดียนมีมี่ 3650 วัน ...รักเธอคนเดียว ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์

4 น.ส.พิชชาพัชร  สัตยารักษ์ กระบวนการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ Creative city กรณีศึกษา เมืองเซี่ยงไฮ้ ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์

5 นายล้ําเลิศ  ไตรรัตน์ธรวงศ์ ปัจจัยที่ทําให้ไทเปมีความต้องการเป็น Creative city ผศ.ภัธทรา  โต๊ะบุรินทร์

6 น.ส.กุลทรัพย์  เร่งสมบูรณ์สุข อิทธิพลของความเชื่อต่อสิ่งเหนือธรรมชาติที่สะท้อนออกมาในรูปแบบศิลปะ การแสดงพื้นเมือง ผศ.มุจรินทร์  อิทร์พงษ์
ของเกาหลี การแสดงชอยงมู (Cheoyongmu) 

7 น.ส.ปวีนา  งามเลิศ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผ่านอาหารจากศิลปะการแสดงละครประเภท ละครโทรทัศน์ ผศ.มุจรินทร์  อิทร์พงษ์
 เรื่อง Let’s eat

8 น.ส.ปภัสรา  พรรัตนโชติกุล วิเคราะห์การพัฒนาการแสดง กรณีศึกษา วง Perfume  ผศ.มุจรินทร์  อิทร์พงษ์
(Live Performance/Music Performance)

9 น.ส.ณัฐกมล  พ่วงศรี การวิเคราะห์ลักษณะนิสัยของตัวละครจากละครเกาหลี เรื่อง Dream high ผศ.มุจรินทร์  อิทร์พงษ์

10 น.ส.ลลิตา  วงแหวน ปัญหาสังคมญี่ปุ่นที่สะท้อนจากการ์ตูน เรื่อง Colorful ผศ.มุจรินทร์  อิทร์พงษ์

11 น.ส.นวินดา  เพชรศิริ ข้อเปรียบเทียบระหว่างคีแซง (หญิงผู้ให้ความบันเทิงแก่ชนชั้นสูงชาวเกาหลี) ในซีรีย์เรื่อง ผศ.มุจรินทร์  อิทร์พงษ์
 ฮวางจินยี จอมนางหัวใจทระนงกับวิถีชีวิตและความเป็นคีแซงที่แท้จริง

สาขานาฏยสังค ีต ประจําปีการศ ึกษา 2558



ลําด ับที่ ชื่อนักศ ึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขานาฏยสังค ีต ประจําปีการศ ึกษา 2558

12 น.ส.กัญญารัตน์  ม้วนโคกสูง การวิเคราะห์ลักษณะตัวละครในเกาหลี เรื่อง School 2013 ผศ.มุจรินทร์  อิทร์พงษ์

13 นายณภัทร  กิตติวิภาส ศิลปินกลุ่มหญิงเกาหลีใต้ Wonder Girls รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

14 น.ส.พัชราภรณ์  แก่นน้อย อิทธิพลของค่ายเพลง FNC Entertainment ต่อวงการเกาหลี กรณีศึกษา วง CNBLUe รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

15 น.ส.ฐิตาภา  ขวัญทอง กระแสนิยมของเพลงฮิปฮอปเกาหลี กรณีศึกษา : รายการ show me the money Season 4 รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

16 น.ส.มาลัยโย  บุญลือพันธ์ แรงบันดาลใจของเยาวชนไทยต่อดนตรีเกาหลี รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์
หมายเหตุ ติดต ่อด ูรายละเอียดได ้ที่ คุณบุรียา  งานบริการการศ ึกษา

17 น.ส.ณัฎฐิณี  ชัยศิริพานิช ความสําเร็จของ Super Junior รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

18 น.ส.ชลธิชา  ชะโลธร ความสําเร็จ BIGBANG ต่อวงการดนตรเกาหลีใต้ รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์

19 น.ส.ธนาธิป  คงสุคนธ์ จุดเปลี่ยนชีวิตไอดอลเคป๊อปเจ้าของค่ายดนตรีฮิปฮอป : กรณีศึกษา ศิลปิน เลย์ ปาร์ค รศ.พงษ์ศิลป์  อรุณรัตน์



 
 
 
 

สาขาภมูิศาสตร ์



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1 น.ส.ณัฎฐณิชา  มรกต  ปัจจัยดึงดูดและพฤติกรรมการท่องเที่ยวเกาหลีใต้ของวัยรุ่นไทย อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

2 น.ส.มณีพร  ธัญดาพิทักษ์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารริมทางในเกาหลีของนักท่องเที่ยวไทย อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

3 น.ส.ธัญชนก  ใบบัว ปัจจัยในการเลือกซื้อเครื่องสําอางเกาหลีของนักศึกษาไทย : กรณีศึกษา อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4 น.ส.ทัตพิชา  เรืองศรี ปัจจัยที่มีผลการตัดสินใจเลือกใช้บริการสายการบินต้นทุนต่ําของประเทศเกาหลีใต้ อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
 กรณีศึกษา : สายการบิน Jeju Air

5 น.ส.ปิยธดา  สิงห์บุระอุดม การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในจีน กรณีศึกษา Alibaba อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

6 น.ส.อศิรา ถิรภาณุภัทร์ ปัจจัยที่ทําให้นักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปท่องเที่ยวฮ่องกงด้วยตนเอง อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

7 น.ส.วิลาสินี  ลิ้มวงศ์กร ปัจจัยที่ส่งผลให้ธุรกิจกาสิโนในมาเก๊าประสบความสําเร็จ อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

8 น.ส.ศศิประภา  ธนะศักดิ์ศิริ ระบบการตลาด การผลิตและการส่งออกผลิตภัณฑ์ไส้กรอกของบริษัท อิโตแฮม อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
เบทาโกร จํากัด

9 น.ส.ฐิติรัตน์  เกียรติสกุลขจร พฤติกรรมและความพึงพอใจในการบริโภค เครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกาหลี : อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
 โซจูและมัคกอลลี

10 น.ส.วาปรีญา  มณีงาม เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์กับการส่งออกวัฒนธรรมของเกาหลีใต้ กรณีศึกษา อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ
ผ้าทอโบราณของเกาหลี

สาขาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
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11 น.ส.ธันย์ชนก  โยชนัง ปัจจัยในการเลือกมาศึกษาในประเทศไทยของนักศึกษาชาวเกาหลี อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

12 น.ส.ภคปภา  พงศ์วิเศษ ธุรกิจโสมเกาหลี อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

13 น.ส.จุฑามาศ  ธีมะสถิตย์ ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

14 นายณัฐศิลป์  สุคนธนัต ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้บริการรา้นกาแฟ Tom n Toms อ.ดร.สุรีพร  จรุงธนะกิจ

15 น.ส.กฤตยา  โสเพ็ง การศึกษารูปแบบพื้นที่การเกษตรในประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

16 น.ส.อัญชิศา  หลีบุตร การศึกษารูปแบบของขนมในสาธารณรัฐเกาหลี อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

17 น.ส.มุกขรินทร์  เกศศรี การศึกษารูปแบบและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการผลิตอาหารจากวัตถุดิบ อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์
ทางการเกษตรในสาธารณรัฐประชาชนจีน

18 น.ส.ระวีวรรณ  เสียงเกษม สถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติและแนวทางการจัดการในประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

19 น.ส.กรกนก  โชติเวทวิศาล เส้นทางดอกไม้ในประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

20 น.ส.ชลธิชา  ศิริเมย์ ศึกษารูปแบบ & ที่ตั้งอุตสาหกรรมในมณฑลเจ้อเจียง อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

21 น.ส.เพ็ญพิชชา  อุดมทรัพย์วงศ์ การศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารกับวัฒนธรรมในประเทศเกาหลี อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์
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22 น.ส.จิดารัศมิ์  เตียนพลกรัง การศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวเทศกาลไม้ดอกประเทศสาธารณรัฐเกาหลี อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

23 น.ส.ศราวดี  มนูสวต การศึกษาความสัมพันธ์ของอาหารกับวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ใน อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

24 น.ส.สุนทรี  ศรีสุข การศึกษารูปแบบทางที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประเทศญี่ปุ่น อ.ดร.กัลยา  เทียนวงศ์

25 น.ส.อุฬาริกา  ทาฟอง การศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวปราสาทที่มีชื่อเสียงในประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

26 น.ส.มิณฑกานต์  สร้อยแสง การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

27 น.ส.ปภาวี  เชาว์สุขุม การท่องเที่ยวโดยรถไฟในโอซาก้า ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

28 น.ส.รุ่งรัตน์  อาป้อง การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

29 น.ส.อรจิรา  เตียงเกตุ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อาหาร ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

30 น.ส.ณิชมน  ลาภล้น บทบาทของรถไฟชินคันเซ็นกับการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

31 น.ส.จุฑาทิพย์  ทองสติ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการของสายการบินไทยและสายการบิน ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
เจแปนแอร์ไลน์ กรณีศึกษา : เส้นทางไทย-ญี่ปุ่น

32 น.ส.ศุภิสรา  อูบแก้ว ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศไทย ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ
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33 น.ส.เบญจภรณ์  ปัญญาวานิชกุล กรณีศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษในประเทศจีนและสิงคโปร์ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

34 น.ส.วาสิตา  ศิรินิธิ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในกรุงเทพมหานคร ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

35 น.ส.สุธาทิพย์  สุขศรีนาค แรงจูงใจและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีที่เดินทางมาท่องเที่ยวไทย ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

36 น.ส.พัตรพิมล  โอภาเฉลิมพันธ์ การพํานักระยะยาวของนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นในจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

37 น.ส.ศรัณยา  ยุทธสมภพ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเทศกาลของประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

38 น.ส.พชร  ลีลาวิวัฒน์ อัตลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ จางเจียเจี๋ย ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

39 น.ส.ณัฐสิมา  อรชร  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กรณีศึกษา สินค้า OVOP ของประเทศญี่ปุ่น ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

40 น.ส.สาวิตรี   แตงอ่อน การพัฒนาเศรษฐกิจจีนรายมณฑล ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

41 น.ส.ชญาพัฒน์  ภาคสุวรรณ การศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตชาในประเทศจีน ผศ.ดร.อภิเศก  ปั้นสุวรรณ

42 น.ส.ลลิตา  เสนีย์สถาพร การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

43 น.ส.วาสนา  ศุภสามเสน อุตสาหกรรมเนื้อหาทางด้านวัฒนธรรม (Culture Content Industry) ผศ.สมชาติ  อู่อ้น
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44 น.ส.กรรัตน์  สกุลพาณิชย์ การเข้ามาลงทุนธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย กรณีศึกษา โรงแรมแชงกรีล่า ผศ.สมชาติ  อู่อ้น
(Shangri-la Hotel)

45 น.ส.สุนิดา  ปัถวีเสถียร บทบาทธุรกิจที่พักแบบเรียงกังต่อการท่องเที่ยวญี่ปุ่น ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

46 น.ส.ชุติกาญจน์  เอี่ยมทรัพย์ บทบาทท่าเรือที่มีผลต่อการส่งออกสินค้าของจีน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

47 นายยศภัทร  สมบัติที อุตสาหกรรมชิ้นส่วนรถยนต์ญี่ปุ่นที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

48 น.ส.จิราพร  รุ่งโรจน์สุนทร การท่องเที่ยวเชิงนิเวศในเกาะฮอกไกโด ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

49 น.ส.อภิญญา  ขัตตะวงษ์ ผลกระทบของประชากรผู้สูงอายุต่อเศรษฐกิจจีน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

50 นายทรงพล  ศิริชัย ปัจจัยส่งเสริมการท่องเที่ยวมณฑลยูหนานคุณหมิง ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

51 น.ส.ทิพวรรณ  แซ่อิ้ว บทบาทของชนกลุ่มน้อยต่อการส่งเสรมิการท่องเที่ยวมณฑลยูนนาน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

52 น.ส.ฐานิสร  ไชยกิจ การพัฒนาการขนส่งทางถนนไทย-ยูนนาน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

53 น.ส.อรุณรุ่ง  อนุรักษ์สกุล บทบาทของเขตปกครองตนเองทิเบตต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจีน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

54 น.ส.กชพร  อริยกวินวงศ์ การพัฒนาอุตสาหกรรมรถยนต์ในมณฑลกวางตุ้ง ผศ.สมชาติ  อู่อ้น
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55 น.ส.สิริปุณยากร  ช่างสลัก การท่องเที่ยวเชิงนิเวศไต้หวัน ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

56 น.ส.สิริกาญจน์  วัจนเทพินทร์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เมืองไทเป ไต้หวัน ผ่านเส้นทางรถไฟฟ้า MRT ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

57 นายธนกฤต  ปัญญาสุภาพงศ์ ปัจจัยที่นักท่องเที่ยวจีนเลือกมาที่เยาวราช ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

58 น.ส.วรัญญา  สุขคลีวนัติ การพัมนาระบบขนส่งรถไฟฟ้า ใต้ดินกับการท่องเที่ยว สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผศ.สมชาติ  อู่อ้น

59 น.ส.ศิริพร  ชินสงวนเกียรติ การศึกษาระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการชาวไทยที่มีต่อสายการบินประเทศจีน อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

60 น.ส.วิภาดา  โรจนอดิศร ผลิตภัณฑ์ช็อกโกแลตยี่ห้อ Kitkat กับการเป็นสินค้ายอดนิยม อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

61 น.ส.ดลพร  ไวยโชติ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรในประเทศญี่ปุ่น กรณีศึกษาไร่แตงโม อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

62 นายยศนนท์  สุดสงวน ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ส่งผลต่อการท่องเที่ยวของไต้หวัน อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

63 น.ส.ปวินรัตน์  พรรณมณีทอง กระแสความนิยมซานริโอ้ในไทย อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

64 น.ส.พลอยนิตา  จรัสวงศ์โกศล ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่ทําให้เกาะฮอกไกโดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของญี่ปุ่น อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

65 น.ส.ศิริพร  พิบูลนรเศรษฐ์ ปัจจัยนักท่องเที่ยวไทยที่ท่องเที่ยวเกาหลีใต้เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อ.ศศิพงศ์  โออินทร์
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66 น.ส.บุษยาภรณ์  โมฆรัตน์ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกใช้บริการร้านอาหารต่างชาติของคนไทย กรณีศึกษา อ.ศศิพงศ์  โออินทร์
ร้านอาหารต่างชาติบริเวณซอยนานา-อโศก

67 น.ส.ลักษณ์นารา  จ่อมพันธุ์ต๊ะ การท่องเที่ยวและเส้นทางการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยในประเทศเกาหลีใต้ อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

68 น.ส.อิงครัต  เลิศนันทกิจ ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกเส้นทางการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีน อ.ศศิพงศ์  โออินทร์
ที่เดินทางมาเที่ยวกรุงเทพมหานคร

69 น.ส.กัญญาวีร์  ทะไกรราช เปรียบเทียบรถไฟฟ้าใต้ดินในกรุงโซลและรถไฟฟ้าบีทีเอสในกรุงเทพมหานคร อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

70 น.ส.อารยา  ฉัตรเลิศมงคล การศึกษาการพัมนาเขตท่าเรือคลังสินค้าทัณฑ์บน กรณีศึกษาท่าเรือชินโจว อ.ศศิพงศ์  โออินทร์
ประเทศจีน

71 น.ส.ชนกานต์  อุ่นโชคดี ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลเสฉวน อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

72 น.ส.สรัญรส  ศุภชีวกุล ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลกว่างตง ประเทศจีน อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

73 น.ส.จอมจุฑา  สิงห์ห่วง ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเกาะฮอกไกโด อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

74 นายอาทิตย์  ดังตราชู ธุรกิจสินค้าขนมขบเคี้ยวของประเทศเกาหลี กรณีศึกษา บริษัท Lotte อ.ศศิพงศ์  โออินทร์

75 น.ส.สิตานันท์  รักษ์กําปั่น การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนในประเทศเกาหลีใต้ อ.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา
สาขาภูมิศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

76 น.ส.สุวนันท์  ปัญญาสัมฤทธิ์ผล ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อรถยนต์ MG ประเทศไทย ในเขตกรุงเทพมหานคร อ.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา
และปริมณฑล 

77 น.ส.นารีรัตน์  กมลเจริญพุทธ เปรียบเทียบนโยบายการตลาดสายการบินสิงคโปร์และแอร์ไชน่า อ.คมสัน  คีรีวงศ์วัฒนา

78 น.ส.พิมพ์มาลิน  เทิมแพงพันธุ์ พัฒนาการร้าน 100 เยน ในย่าน ชินจูกุ ประเทศญี่ปุ่น รศ.นําพวัลย์  กิจรักษ์กุล



 
 
 
 

อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาเอเชียศกึษา 



ลําดับที่ ชื่อนักศึกษา ชื่อเรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษา

1 น.ส.อักษราภัค  กมลพัฒนะ วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้กลยุทธ์ของขงเบ้งในวรรณกรรม อ.กฤษดา  ไพรวรรณ์
เรื่อง “สามก๊ก” กับ 36 กลยุทธ์แห่งชัยชนะ”

2 น.ส.กุลริศา  เบ็ญจคาร มุมมองที่มีต่อสงครามมหาเอเชียบูรพาจากสายตาของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตรระหว่าง อ.กฤษดา  ไพรวรรณ์
การเกิดสงครามและหลังสงครามกรณีศึกษาจากนายอิริค โลแมกซ์ 

อ.พิเศษ สาขาวิชาเอเชียศึกษา ปีการศึกษา 2558


