
ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
1 น.ส.อธิติยา  สุขประเสริฐ ปจจัยที่สงผลตอความวิตกกังวลในการพูดภาษาจีนของ

นักศึกษา : กรณีศึกษานักศึกษาวิชาเอกเอเชียศึกษา วิชาโทภาษาจีน คณะ
อักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

2 น.ส.จินตจุฑา ไชยนา แรงจูงใจที่สงผลตอการเลือกเรียนภาษาจีนกลางในระดับ
ชั้นมัธยมศึกษา

รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ

3 น.ส.ศศิธร คงสุขสวัสดิ์ นวนิยายแปลจีนเรื่อง แมทัพอยูบน ขาอยูลาง:องคประกอบ
 กลวิธีและคุณคา

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีรวัฒน  อินทรพร

4 น.ส.ปวีณา เดชโหมด การศึกษานวนิยายแปลจีนเรื่อง เตาหูไซซี รองศาสตราจารยสุวัฒนา เลี่ยมประวัติ
5 น.ส.เกตนสิรี บรรจงเปลี่ยน สัจนิยมมหัศจรรย ในนวนิยายแปลญี่ปุนเรื่อง ราตรีมหัศจรรย

 ของ ฮารุกิ มุราคามิ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารียา หุตินทะ

6 น.ส.ลีลาภรณ มีทอง การศึกษาเปรียบเทียบโลกทัศนที่มีตอผูหญิงจากภาษิต
เวียดนามและภาษิตเขมร

 รองศาสตราจารย ดร. อุบล เทศทอง

7 น.ส.นลพรรณ ตันติวิศาลรัตน นิทานพื้นบานเวียดนาม: โลกทัศนและสังคมวัฒนธรรม อาจารย ดร. สิริชญา คอนกรีต
8 นาย เอกปญญา ปยสถติย ความเปนธรรมเชิงวรรณศิลป "กรณีศึกษาตัวละครเอี้ยคัง

ในนวนิยายแปลจีนกําลังภายใน เรื่องมังกรหยก ฉบับแปลของจําลอง 
พิศนาคะ"

อาจารย ดร. นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย 

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
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สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรม
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9 น.ส. อัยลดา ยศปญญา การศึกษาวิเคราะหกลวิธีการเลาเรื่องและตัวละครหลักใน
วรรณกรรมแปลจีนเรื่อง พจนานุกรมรักฉบับเรา

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

10 น.ส.เกศินี เทอดทัพพะนันต สแลงในภาษาญี่ปุน : กลวิธีการสรางคําและความหมาย อาจารยวิมลศิริ กลิ่นบุบผา
11 น.ส. ธีริศา ปลูกจติตรสม แนวคิดการเปลี่ยนผานวัยในวรรณกรรมแปลญี่ปุน

เรื่องคิระ-คิระ งามระยังดั่งดวงดาว
ผูชวยศาสตราจารย ดร. วีรวัฒน อินทรพร

12 นาย ชุติพงศ ศรีเพ็ญแสงพงษ
กลวิธีการแปลบทเพลงภาษาญี่ปุนเปนภาษาไทย 
: กรณีศึกษาบทเรียนของเว็บไซตเรียนภาษาญี่ปุนดวยตนเอง เจ-แคมปส

อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

13 น.ส.สุกานดา ลี้วิบูลยศิลป โลกทัศนในรวมเรื่องสั้นของนามกาว รองศาสตราจารย ดร. อุบล เทศทอง
14 น.ส.อังสนา เอี่ยมศรี คํายืมภาษาฝรั่งเศสในภาษาเวียดนาม อาจารยจิตรนันท กลิ่นนอย
15 น.ส.ชลารัตน เลขาภิสิทธิ์ ความรักของพอที่มีตอลูกในวรรณกรรมแปลญี่ปุน

เรื่อง ริง คําสาปมรณะ
อาจารยวิรัช ศิริวัฒนะนาวิน

16 น.ส.กนกวรรณ คงฤกษ ปญหาการออกเสียงพยัญชนะภาษาเวียดนามของนักศึกษาไทย อาจารยจิตรนันท กลิ่นนอย
17 น.ส. ณัฐา หมูผึ้ง การศึกษาวรรณกรรมแปลภาษาเวียดนาม

เรื่อง ปดตา เปดหนาตาง
อาจารยวิมลศิริ กลิ่นบุบผา

18 น.ส.ภันทิลา  เสริมกลาง โลกทัศนชาวเวียดนาม : ภาพสะทอนจากเพลงกลอมเด็ก รองศาสตราจารย ดร. อุบล เทศทอง
19 น.ส.ฐิตินันท เพ็ชรฉกรรจ นวนิยายแปลจีนเรื่อง "เรื่องเลาของเหลาปศาจในเหลาสุรา" 

ในฐานะวรรณกรรมสอนศีลธรรม
อาจารย ดร.สิริชญา คอนกรีต
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20 น.ส.นวพร ผุยแสงพันธ บทบาทและหนาที่ของนวนิยายแปลเวียดนามเรื่อง
ขอตั๋วหนึ่งใบกลับไปสูวัยเด็ก

อาจารย ดร. นันทวัลย สุนทรภาระสถิตย 

21 น.ส.ฌานิศา ชวยนุกูล การศึกษาความเปรียบในสารคดีชีวประวัติเรื่องซูสีไทเฮาของ
หมอมราชวงศคึกฤทธิ์ ปราโมช

ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุมาลี ลิ้มประเสริฐ

22 น.ส. กรชนก ศรีพรม แกะรอยการฆาตัวตายของดะไซ โอซามุ : 
กรณีศึกษา วรรณกรรมเรื่องสูญสิ้นความเปนคน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อารียา หุตินทะ
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1 น.ส.นาถรวี จรุงจิตอารีย ทางรถไฟสายมรณะ : จุดยุทธศาสตรของกองทัพญี่ปุน

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน

2 น.ส.บุญฑริกา ไผศิริ Don’t cry Nanking กับแนวคิดวงศไพบูลยมหาเอเชีย
บูรพาของญี่ปุน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรพร ภูพงศพันธุ

3 น.ส.รัตนเกลา  บัวพูล The Founding of a Republic: ภาพสะทอนการสรางชาติของสาธ ผูชวยศาสตราจารย ดร. วรางคณา นิพัทธสุขกิจ
4 น.ส.สุภัทรจีรา เกตุนิธิวงษ บทบาทของกลุมชินเซ็นกุมิในสมัยโทกุงาวะตอนปลาย

(ค.ศ.1863 - 1868)
อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน

5 น.ส.ศศิธร ภิรมยเริก ฉินอองเจิ้งกับการรวมแผนดินจีน ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรางคณา นิพัทธสุขกิจ
6 น.ส.ณัฐฐนันท วธิี ปจจัยที่ทําใหราชวงศฉินลมสลาย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ภูพงศพันธุ
7 น.ส.ปาจรีย บุญชิต ขบวนการรม : การปะทุของขบวนการเรียกรองประชาธิปไตย

ในฮองกง
อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน

8 น.ส.ภัณฑิรา ปวรางกูร บทบาทของนิกายเซนในสมัยคามาคุระถึงสมัยมุโรมาชิ อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน
9 น.ส.พรธิดา  บุตรสรุ การฟนฟูสมัยเมจิ จุดเปลี่ยนแหงยุคสมัยของประเทศ

ญี่ปุน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร  ภูพงศพันธุ

10 น.ส.นภัสรพี  เจียมตั้งปญญากร ถงจวื่อ กวงสวี่ ปูยี กับฐานะจักรพรรดิหุนเชิด 
ชวงปลายราชวงศชิง

อาจารย ดร.เพชรดา ชุนออน
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สาขาวิชาประวัติศาสตร์
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1 นายปรานตกฤษฏิ์ คงฤทธิ์ วิเคราะหคําพูดและพฤติกรรมที่สอดคลองกับหลัก

บูชิโดกรณีศึกษา ภาพยนตรเรื่อง "The Last samurai"
ผูชวยศาสตราจารยบุญสง ชัยสิงหกานานนท

2 น.ส.จิรฐา  พงศพิริยะจิต ความคิด ความเชื่อของญี่ปุนที่ปรากฏในภาพยนตร
การตูนเรื่องคูโบและพิณมหัศจรรย

อาจารยพิพัฒน  สุยะ

3 น.ส.สุภาภรณ เมืองคํา การศึกษาเปรียบเทียบความเชื่อเกี่ยวกับเทพเจาของ
ชาวไทยเชื้อสายจีนแตจิ๋วและฮกเกี้ยน กรณีศึกษา ศาลเจาในเยาวราช จ.
กรุงเทพมหานคร

อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

4 น.ส.พรพรรณ จินตนาวิวัฒน ความคิดความเชื่อที่สะทอนผานพิธีกรรมที่เกี่ยวของ
กับเทพเจาในศาสนาชินโต

อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

5 น.ส. พรรณนารา นิเวศวรทานต เชือกถักคุมิฮิโมะ เครื่องรางที่สะทอนปชญาความเชื่อ
ของชาวญี่ปุนผานภาพยนตรอนิเมชั่นเรื่อง Your Name

อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

6 น.ส.อรณิชา สุวรรณโอภาส ความเปลี่ยนแปลงและบทบาทของเทพีญี่ปุน อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
7 น.ส. ธิดารัตน ชัยปลัด ความคิด ความเชื่อของชาวญี่ปุนตอสิ่งมงคลสําหรับพกพา อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
8 น.ส.มาตินาส โอคอนแนล การประยุกตคําสอนพระพุทธศาสนานิกายเซนของ

ทาน ติช นัท ฮันห ในสังคมรวมสมัย
อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

9 น.ส.ภัทราพร สุพรรณนิล ศึกษาเปรียบเทียบความเหมือนและความตางระหวาง
เทศกาลตรุษจีนและตรุษเวียดนาม

อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
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สาขาวิชาปรัชญา
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10 น.ส.นภาเพ็ญ ตปนียทรัพย เปรียบเทียบรูปแบบประเพณี พิธีกรรมที่เกี่ยวของกับ
ความคิด ความเชื่อระหวางสุสานเวียดนามกับสุสานจีน

อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

11 น.ส.ผกามาศ สันตินิยม ศาสนาเจาแมในประเทศเวียดนาม อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
12 น.ส. มัทนา นัยเจริญ การศึกษาปรัชญากับความตายผานละครโทรทัศน

เกาหลีเรื่อง Goblin
อาจารย พิพัฒน สุยะ

13 น.ส.จรรยมณฑน คาํหลอด มารยาทและธรรมเนียมในการรับประทานอาหารของชาวจีน อาจารย พิพัฒน สุยะ
14 น.ส.พิชามล โพธิ์ทอง ความคิดและความเชื่อของคนเวียดนามเกี่ยวกับเรื่องเพศที่สาม อาจารย พิพัฒน สุยะ
15 น.ส. ธันยธรณ ชาตะวะสุ ศึกษาเปรียบเทียบเทศกาลไหวพระจันทรของจีนและญี่ปุน อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
17 น.ส.ณิชา เชาวนปรีชา ความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับอาหารที่ใชประกอบพิธีกรรม

ในเทศกาลเตด
อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง

18 น.ส. รักษสุดา ขนุรักษ อิทธิพลของแนวคิดลัทธิขงจื๊อตอครอบครัวชาวเกาหลี : 
กรณีศึกษาละครชุดทางโทรทัศนเกาหลี เรื่อง Reply 1988

อาจารยพิพัฒน  สุยะ

19 น.ส.อนัญพร บวรเดชชนะกุล แนวคิดวัฒนธรรมอาหารการกินของชาวไทยเชื้อสายจีนแตจิ๋ว อาจารยพิพัฒน สุยะ
20 น.ส.อรสินี อินฒะสอน แนวคิดการดื่มชาของคนจีน อาจารยพิพัฒน สุยะ
21 น.ส.อติญา ลิ่มดุลย ปรัชญากับอาหารจีนเพื่อสุขภาพ อาจารยพิพัฒน สุยะ
22 น.ส.กชกร  ยี่สาคร การศึกษาวิเคราะหความเชื่อเรื่องมังกรของคนเวียดนาม อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง
23 น.ส.ธัญชนก เชื้อขําดี ทฤษฎีจริยศาสตรของขงจื้อผานละครเกาหลีเรื่อง 

Moonlight Drawn By Clouds
อ.พิพัฒน สุยะ
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บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาปรัชญา

24 น.ส.ภูริชญา เขียนดวง การศึกษาเชิงเปรียบเทียบโลกทัศนความตายของคนเวียดนาม
และตะวันตก

อ.พิพัฒน สุยะ

25 น.ส.พริมมากรณ ศิลปโยดม ศึกษา วิเคราะห คติความเชื่อเรื่องฮวงจุยพิฆาต 
กรณีศึกษา : คาสิโน

อาจารยคมกฤช อุยเต็กเคง



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
1 น.ส.สรินรัตน  อรัญชัยโชติ ศึกษาปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกประกอบอาชีพแอรโฮสเตส

ของนักศึกษา : กรณีศึกษา นักศึกษาหญิงคณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

อาจารย ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค

2 น.ส.พรนภัส บันลือศรีสกุล การศึกษาการพัฒนาการใหบริการบนเครื่องบินของสายการบิน 
กรณีศึกษา : สายการบิน Thai Airways และ All Nippon Airways

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

3 น.ส.ภัทราพร พิสมัย ปจจัยการเลือกซื้อเครื่องสําอางเกาหลีและเครื่องสําอางญี่ปุนของ
ผูบริโภคชาวไทย

อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

4 น.ส.ชัญญานุช มณีดุลย การเปรียบเทียบปจจัยที่มีอิทธิพลตอการใชบริการสายการบินของ
ผูใชบริการชาวไทย กรณีศึกษา สายการบินออลนิปปอนสแอรเวย (All 
Nippon Airways) และสายการบินเอมิเรตส (Emirates)

 อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

5 น.ส.จิณณพัต พงษจิตภักดิ์ การศึกษาพฤติกรรมการเลือกที่พักของนักทองเที่ยวชาวญี่ปุน 
: กรณีศึกษา เขตเทศบาลอําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

6 น.ส.ภรมน เภาดวง ปจจัยและพฤติกรรมการทองเที่ยวไตหวันดวยตนเองของ
นักทองเที่ยวไทย

อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

7 น.ส.โชติกา โตมอญ รูปแบบและพฤติกรรมการทองเที่ยวในฮองกงของกลุม Gen-Y ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ
8 น.ส.สิริกัญญา สิริรัตนศักดิ์กุล การทองเที่ยวตามเสนทางรถโดยสารประจําทางในเมืองชิงเตา 

ประเทศจีน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาภูมิศาสตร์
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สาขาวิชาภูมิศาสตร์

9 น.ส.ศภิสรา ชณาชล การศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชบริการโรงแรมของนักทองเที่ยว
ชาวจีนกรณีศึกษา : เกาะสมุย

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

10 น.ส. นุดี    ภัยสูญสิ้น กลยุทธการสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑการตูน กรณีศึกษาบริษัท
ซานริโอ

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

11 น.ส.อักษราภัค เหมวงษ การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบของประชากรในประเทศเกาหลีใต ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ
12 น.ส.ณัฐกานต พลกุล การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงอาหารไทยสําหรับนักทองเที่ยว

ชาวญี่ปุน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

13 น.ส.กิติยาภรณ  นนทะภา ปจจัยและทําเลที่ตั้งงอุตสาหกรรมในประเทศเวียดนาม อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
14 น.ส.พรลักษณรัชต บวรสถิรกุล การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในโตเกียว กรณีศึกษา พิพิธภัณฑ อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
15 น.ส.วาสิตา  วงษพรมมา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศญี่ปุน กรณีศึกษา 

เมืองทาคายามะ จังหวัดกิฟุ ประเทศญี่ปุน
ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

16 น.ส. นุชนันท   พันธโชติ โอกาสการลงทุนธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันตกของประเทศจีน ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ
17 น.ส.ณัชญา เจริญกิตินันท ผลกระทบดานเศรษฐกิจจากความขัดแยงระหวางประเทศจีน ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ
18 น.ส.ฉกากัญ จันทรเจริญ การตลาดเบียรเวียดนาม กรณีศึกษา : บริษัทเบียร Sabeco อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
19 น.ส.พิชญสินี เกื้อมา การทองเที่ยวศาลเจาที่มีชื่อเสียงของญี่ปุน อาจารย ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค
20 น.ส.ณัฏฐนันท  มณีโชติ การสงเสริมการทองเที่ยวประเทศญี่ปุน : กรณีศึกษาของฝาก อาจารย ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค
21 นายปภพ พิทยากรพิสุทธิ์ การจัดการผลิตและการควบคุมคุณภาพชิ้นสวนรถยนตของ

บริษัทฮอนดา: กรณีศึกษาการผลิตเบาะรถยนตของบริษัท Ts Tech
อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
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สาขาวิชาภูมิศาสตร์

22 น.ส.จุฬาลักษณ จันทรวัฒน วิเคราะหประเภทแหลงทองเที่ยวในจังหวัดคังวอน 
ประเทศเกาหลีใต

อาจารย ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค

23 น.ส. รุงรุจี ตั้งเดนไชย ปจจัยที่สงผลใหชาวไทยไปเที่ยวไตหวัน อาจารย ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค
24 น.ส. พัชรา จันทรเพ็ญ บทบาทของรถไฟใตดินตอการทองเที่ยวเซี่ยงไฮ อาจารย ดร.ยงยุทธ  วิถีไตรรงค
25 น.ส สโรชา ตั้งศรีกุล การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามเสนทางรถไฟใตดินในโตเกียว 

ประเทศญี่ปุน
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค

26 น.ส.รัตนปวีณ บุญสําเริงชัย การศึกษาแหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรมในมณฑลยูนนาน อาจารยศุภฤกษ โออินทร
27 น.ส.ณัฐวดี  ฤกษรัตนี ปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวจีนมาทองเที่ยวประเทศไทย 

: กรณีศึกษาจังหวัดภูเก็ต
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค

28 น.ส.อมลณัฐ แงะสัมฤทธิ์ การทองเที่ยวในประเทศเวียดนาม อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
29 น.ส. นยดา  แจมจํารัส การศึกษาการทองเที่ยวในจังหวัดโอกินาวา ประเทศญี่ปุน อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
30 น.ส.เบญจวรรณ ตั้งสุทธิวงษ การตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในยานเยาวราช อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
31 น.ส.ภันฑิลา  โปณะทอง ศึกษาพฤติกกรรมการซื้อสินคาของนักทองเที่ยวชาวจีนและ

ชาวตะวันตกที่ตลาดนัดสวนจตุจักร
อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค

32 น.ส.ภรณทิพย อภิวัฒนการุญ การศึกษาแรงจูงใจของนักทองเที่ยวตางชาติที่มาเที่ยวศาล
ทาวมหาพรหม โรงแรมเอราวัณ กรุงเทพมหานคร

อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค

33 น.ส.กญัญาณัฐ จันทะพันธ การทองเที่ยวในมาเกา กรณีศึกษา: ธุรกิจคาสิโน ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ
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สาขาวิชาภูมิศาสตร์

34 น.ส.ณิชาภัทร ธรณีทอง มุมมองของนักศึกษาชาวญี่ปุนในประเทศไทยที่มีตอการ
ทองเที่ยวของประเทศไทย

อาจารยศุภฤกษ โออินทร

35 น.ส.ลักษณนารา  เปยทา การใชมาสคอตในการสงเสริมการทองเที่ยวในประเทศญี่ปุน 
: กรณีศึกษา เมืองคุมาโมโต

อาจารยศุภฤกษ โออินทร

36 น.ส.ธนพร เตชะพฤฒา การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ภูมิภาคคันไซ ประเทศญี่ปุน อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
37 น.ส.ณัฐชนก กลมเกลี้ยง ทองเที่ยวโยโกฮามา 4 ฤดู อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค
38 น.ส.สรัลพร คําปญญา การเปรียบเทียบลักษณะที่ตั้งของธุรกิจโรงแรมในกรุงฮานอยและนครโฮจิ

มินห: กรณีศึกษาโรงแรมในระบบเครือขาย AccorHotels
อาจารย ดร. ยงยุทธ วิถีไตรรงค

39 อัสมา ศรีหมาด การจัดการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเกาะไตหวัน 
กรณีศึกษา เมืองเถาหยวน

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

40 น.ส.มินตรา มีสมยา พฤติกรรมการบริโภคและความพึงพอใจของนักทองเที่ยวชาวจีน
ตออาหารริมทางในกรุงเทพมหานคร

ผูชวยศาสตราจารย ดร. อภิเศก ปนสุวรรณ

41 น.ส.ศุภัคสรณ สุปน ปจจัยและพฤติกรรมในการเลือกซื้อเครื่องสําอางญี่ปุนประเภท
ผลิตภัณฑดูแลผิวของนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร

อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

42 น.ส.จิตสุภา จารุกรุณา ปจจัยทางภูมิศาสตรของแหลงทองเที่ยวในมณฑลเสฉวน อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
43 น.ส.อรุณศิริ จันทนะเวส การพัฒนาอุตสาหกรรมทองเที่ยว ในเมืองฮอยอัน 

จังหวัดกวางนาม ประเทศเวียดนาม
อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ
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44 นางสาว มลธิดา จันทรรอด การศึกษาอุตสาหกรรมการผลิตเหลาสาเกในญี่ปุน 
กรณีศึกษา จังหวัดฟุกุชิมะ

อาจารย ดร. สุรีพร จรุงธนะกิจ

45 นางสาวสุภลักษณ บุญวัน ปจจัยที่สงผลตอการเติบโตดานการทองเที่ยวประเทศญี่ปุน 
กรณีศึกษา : โอไดบะ

อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค

46 นางสาวสุขระพิตชา  พวงแกว ปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวไทยเดินทางไปดานังดวยตนเอง อาจารย ดร. สุรีพร จรุงธนะกิจ
47 นางสาววรกมล ทิพทรัพย การศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคสินคาญี่ปุนผานชองทางออนไลน 

: กรณีศึกษา Yahoo! Japan
อาจารย ดร. สุรีพร จรุงธนะกิจ

48 นางสาวสุดารัตน ภูโคก พฤติกรรมและปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักทองเที่ยวชาวไทยในประเทศเกาหลีใต กรณีศึกษา:ยานฮงแด

อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

49 นางสาวมัลลิกา การะเกษ ปจจัย พฤติกรรม และความพึงพอใจในการรับประทานอาหารญี่ปุนของ
ผูบริโภคชาวไทย : กรณีศึกษา รานอาหารญี่ปุนโตไก ในเขตอุตสาหกรรม
นิคมเมืองใหมบางพลี

อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ

50 นางสาว ธนธร วิชเวช พฤติกรรมการใชสถานพยาบาลของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

อาจารย ดร.ยงยุทธ วิถีไตรรงค

51 น.ส.อภิสรา คําผองศรี ปจจัยที่ทําใหนักทองเที่ยวชาวไทยทองเที่ยวดวยตนเองใน
ประเทศเกาหลีใต

อาจารย ดร.สุรีพร จรุงธนะกิจ



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
1 นายกษิดิ์ดิศ อวมอ่ํา ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาออนไลนของลูกคาคนไทย 

: เว็บไซต Taobao.com
ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน

2 น.ส.หทัยภัทร ทัศณีวรรณ วัฒนธรรมการตกแตงเล็บของญี่ปุนสูสังคมไทย อาจารยนาตยา อยูคง
3 นายภาณุมาศ ศรีสนธิยากุล สุนัขกับสังคมญี่ปุนในปจจุบัน อาจารยนาตยา อยูคง
4 น.ส.อาทิตยา เนียมประเสริฐศรี พฤติกรรมการเลือกซื้อกาแฟผงสําเร็จรูปG7 ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
5 น.ส.วริศรา  พิพัฒนพิมพา ปจจัยสูความสําเร็จของบริษัทผูผลิตสมารทโฟนจีน ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
6 น.ส.ภาวดี นุมวัฒนา ภาพลักษณของประเทศแหลงกําเนิดสินคาตอทัศนคติของผูบริโภคไทยที่มีตอ

สินคาที่ผลิตจากประเทศจีน(Made in China)
ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน

7 น.ส.จุฑามาศ  คลายนาค นวนิยายสงครามเรื่องปวดราวแหงสงครามกับภาพแทนสงคราม
เวียดนามและอเมริกา

อาจารยนาตยา อยูคง

8 น.ส.ปุณยวีร จตุรวิทยาภรณ เพศที่สามในสังคมเวียดนาม อาจารยนาตยา อยูคง
9 น.ส.คิมเบอรรี่ เพอรซีเวอร การตูนออนไลน Lookism กับภาพแทนสังคมเกาหลีใต อาจารยนาตยา อยูคง
10 น.ส.เนตรชนก พรามโต ปจจัยที่ทําใหบิงซูไดรับความนิยมในประเทศไทย ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
11 น.ส.สิริลักษณ สีทาบุตร บิวตี้บล็อกเกอร (Beauty Blogger) กับวาทกรรมความงามแบบ

เกาหลีใตในสังคมไทย
อาจารยนาตยา อยูคง

12 น.ส.กมลวัน เครื่องแตงอยู อิทธิพลของสื่อเกาหลีที่สงผลตอการบริโภคอาหารเกาหลีของคนไทย ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
13 นายสถาบัน สวางแวว สิทธิมนุษยชนของคนญี่ปุนที่ติดเชื้อ HIV และ AIDS อาจารยนาตยา อยูคง
14 น.ส.วริศรา อภิกิจไพบูลย การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการเลี้ยงสุนัขในสังคมเวียดนาม อาจารยนาตยา อยูคง

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาสังคมศาสตร์



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาสังคมศาสตร์

15 น.ส.สิรภัทร สรวลสันต ละครเรื่อง Reply 1988 กับภาพแทนสังคมเกาหลีใต อาจารยนาตยา อยูคง
16 น.ส.นราวดี กฤษณะสังข การสรางภาพแทนสังคมเกาหลีผานระบําหนากาก อาจารยนาตยา อยูคง
17 นายณัฏฐพล โทณะสุต AKB48 พื้นที่ของการเปลี่ยนแปลงความเปนหญิง อาจารยนาตยา อยูคง
18 น.ส.ชาลิสา ศิลปกุล พฤติกรรมของคนไทยในการซื้อสินคาจีนจากยานเยาวราช ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
19 น.ส.ชมพูนุท จิตภิรมยศักดิ์ วาทกรรมและมายาคติการสืบสวนคดีฆาตกรรมของสังคมเกาหลีใต 

กรณีศึกษา : ภาพยนตร Children… (คดีฆาตกรรม Frog Boys เมืองแดกู ประเทศ
เกาหลีใต)

อาจารยนาตยา อยูคง

20 น.ส. ธนวรรณ อยูดี พฤติกรรมการบริโภครามยอนของคนไทย ผูชวยศาสตราจารยตะวัน วรรณรัตน
21 น.ส.กัญญาณัฐ  เอกอัจฉริยา วัฒนธรรมการเปลี่ยนเครื่องดื่มในสังคมเวียดนาม อาจารยนาตยา อยูคง



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
1 น.ส. วริศรา หนูเนียม การปรากฏลักษณะความเปนเฟมินิสตใน

สาธารณรัฐเกาหลี กรณีศึกษารายการ The Return of Superman
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ

2 น.ส.วริษฐา ฆองวงศวิไล การแสดงคอนเสิรตของวง Kis-My-Ft2 ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
3 น.ส.กนกวรรณ เพ็ชรกลา การจัดการแสดงดนตรีในเทศกาลตรุษจีนทางชอง

สถานีโทรทัศนCCTV
ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน

4 น.ส.เจษฎจิรา แกวฉาย กระแสนิยมฮิปฮอปในเวียดนาม:ซูบอย 
ราชินีฮิปฮอปเวียดนาม

ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน

5 น.ส.ณัฐวรรณ สมตัว การถายทอดวัฒนธรรมของระบําพัดจีนและระบําพัดเกาหลี ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
6 น.ส. รุงสินี ดวงประเสริฐ ความสําเร็จของศิลปนเดี่ยว Son Tung M-TP ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
7 น.ส.รัษมา สมจิตร กระแสนิยมเคปอป ในประเทศเวียดนาม ที่สงผลตอ

วงการเพลงเวียดนาม
ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน

8 น.ส. กัญญารัตน โคงรัตนะ ศึกษาลักษณะเฉพาะการแตงหนาและการแตงกายของคณะ
งิ้วไซหยงฮง

ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ

9 น.ส.กนกวรรณ กลุพัฒนปรีชา เพลงอินดี้เกาหลีใต กรณีศึกษาวง Standing Egg ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
10 น.ส.ชัญญานุช วุฒิเสน

การสรางความตลกที่ปรากฏในรายการวาไรตี้เกาหลี: 
กรณีศึกษา รายการแซเทอรเดยไนตไลฟ โคเรีย (Saturday Night Live Korea)

อาจารยปวริส มินา

11 น.ส.ธมลวรรณ วงศสุริยฉาย การสรางความตลกที่ปรากฏในรายการวาไรตี้เกาหลี
: กรณีศึกษา รายการรันนิ่งแมน (Running Man)

อาจารยปวริส มินา

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชานาฏยศาสตร์



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
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สาขาวิชานาฏยศาสตร์

12 น.ส.พรนภัส มนศิริการ กลวิธีประชาสัมพันธรายการโปรดิวซวันโอวัน ซีซั่น 2 
ของสถานีโทรทัศนเอ็มเน็ต

อาจารยปวริส มินา

13 น.ส.ณราลักษณ จันทรหอม การสรางและการประชาสัมพันธศิลปนเกาหลีวง MONSTA X 
ผานรายการ No.mercy

อาจารยปวริส มินา

14 น.ส.ทัฬหทัย อูเจริญ มองคานิยมวัยรุนเกาหลีใตผานบทเพลงของวง JJ Project ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
15 น.ส.ดนลยา พุมกําพล การวิเคราะหพัฒนาการของตัวละครในละครซีรี่ส

เกาหลีเรื่อง Voice (2017)
อาจารยปณณทัต โพธิเวชกุล

16 น.ส.บุษรา  คําเมือง กรณีศึกษาการแตงกายจากละครโทรทัศนเรื่อง กีฮวังฮู 
จักรพรรดินีสองแผนดิน

ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ

17 นายวินทรธนะ ธกรพูลสวัสดิ์ กระแสนิยมศิลปน จัสตาที (JustaTee) ในประเทศเวียดนาม ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
18 น.ส.สพุิชฌาย บุญดําเนิน การวิเคราะหอิทธิพล ผลกระทบ และปจจัยที่สงเสริมความนิยม

ละครชุด กรณีศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกสจีนในประเทศไทย
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงศ

19 น.ส.หทัยภัทร หิรัญญาภรณ ความสําเร็จที่กาวกระโดดของทไวซ (TWICE) ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
20 น.ส.อินทิรา โสชารี วิเคราะหและหาความหมายวิถีชีวิตและความคิดความเชื่อของชาวเวียดนาม

ที่สะทอนผานการแสดงหุนกระบอกน้ํา
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ

21 น.ส.พิมพนิภา อุสุภานนท ปจจัยความเสื่อมงิ้วในปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ
22 น.ส.ชญานิศ  คลอดเพ็ง อิทธิพลกูเจิงตอเพลงไทย ศาสตราจารยพงษศิลป อรุณรัตน
23 น.ส.นันทนลิน พวงเรืองศรี การวิเคราะหลักษณะนิสัยและพัฒนาการตัวละครจากภาพยนตร

เรื่อง Confession
ผูชวยศาสตราจารยมุจรินทร อิทธิพงษ



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
1 น.ส.กัญญาพัชร  ปนสวน การศึกษาศิลปะในรอยสักโอนิญี่ปุนกับยักษไทยเพื่อเปรียบเทียบ

แนวคิดหาจุดรวมและจุดจัดแยง
อาจารยนวัต  เลิศแสวงกิจ

2 น.ส.นภัสชล ขิมเล็ก อิทธิพลศิลปะจีนสมัยราชวงศซงที่มีผลตอศิลปะเกาหลีสมัย
ราชวงศโชซอน: กรณีศึกษางานศิลปะของบยอน ซังบยอก

อาจารยสุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

3 น.ส.พัชรพร เศรษฐวิศารทกุล อิทธิพลของเหตุการณแผนดินไหวและคลื่นสึนามิในโทโฮกุเมื่อ
ปพ.ศ.2554 ที่สงผลตองานศิลปะชุด 'Life Is Only One' ของโยชิโตโมะ นา
ระ

อาจารยนวัต  เลิศแสวงกิจ

4 น.ส.พิชญไล สกุลสุพิชญ วิวัฒนาการรูปแบบเครื่องแบบนักเรียนมัธยมปลายประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี

อาจารยสุพิชฌาย แสงสุขเอี่ยม

5 น.ส.ภูริกา เดชปรารมย ศึกษาเนื้อหาและสัญลักษณจากมิวสิกวีดีโอ wake me up - B.A.P อาจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ
6 น.ส.ญาณาดี กุลขจรพันธุ ศิลปะบนฉากกั้นของสกุลชางโทสะและคาโนตั้งแตสมัย

โมโมยามะจนถึงสมัยเอโดะ
อาจารยสุพิชฌาย แสงสุขเอี่ยม

7 น.ส.พิชญสินี เชาววิวัฒนกุล ภาพสะทอนปญหาชีวิตและเพศที่สามในเกาหลีจากภาพยนตรเรื่อง
 Night Flight และ Eclipse

ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ

8 น.ส.วัณณิตา  ศรัทธาธรรม วิถีชีวิตและบทบาทของผูหญิงในสังคมเวียดนามผานภาพยนตร
เรื่อง The Scent of Green Papaya

ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ

9 น.ส.ทัศวรรณ พรหมสุวรรณ เอกลักษณในภาพยนตรอนิเมชั่นของผูกํากับ Satoshi Kon ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ
10 น.ส.ภามิน วิมลสุขนพรัตน โลกทัศนและแนวคิดที่มีตอชีวิตและสังคมญี่ปุนในภาพยนตร

การตูนเรื่อง Summer Wars
ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาทัศนศิลป์



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาทัศนศิลป์

11 น.ส.บษพร พงศสุขรัตน เอกลักษณการสรางภาพยนตรอนิเมชั่นของมาโมรุ โฮโซดะ ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ
12 น.ส ผไทมาศ คงเจริญ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอรูปแบบการวาดภาพของซิน ยุนบก (ฮเยวอน) อาจารยสุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม
13 น.ส.ศิรินภา แยมยิ้ม กรณีศึกษาผลงานของ Zhang Kexin ค.ศ. 1984-2002 ผูชวยศาสตราจารยสราวุท ตันณีกุล
14 น.ส.นาตาลี ทองฟา ความผสมผสานบนลวดลายเสื้อผาของ Vivienne Tam ผูชวยศาสตราจารยสราวุท ตันณีกุล
15 น.ส.ชนานันท รักพงษไทย ศิลปะรวมสมัยภายหลังยุคสงครามเวียดนาม อาจารยประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท
16 น.ส. พัชรภรณ ตันติพินิจชัย ภาพเขียนจิตรกรรมจีนตามแบบอุดมคติ กรณศึกษา ราชวงศซง อาจารย ประสิทธิ์ชัย จิรปสิทธินนท
17 น.ส.ธัญจิรา อัศวไชยตระกูล แนวคิดเตาและเซนในภาพยนตรเรื่อง กังฟูแพนดา ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ
18 น.ส.นันทิกานต   ดวงมาก มูหลานและอิทธิพลปรัชญาขงจื๊อที่ปรากฎในภาพยนตร ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ
19 น.ส.ณัฐฑพรรณ ปญจมณี บทบทาและสถานภาพของผูชายในสังคมจีนผานภาพยนตร

เรื่อง Aftershock
ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ

20 น.ส.วิรัลพัชร สมยาประเสริฐ ตุกตาศิลาจีนในวัดอรุณราชวราราม ราชวรมหาวิหาร อาจารยสุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม
21   น.ส.ศิลปศุภา สุดดี Aso Boy ผลงานการออกแบบรถไฟของเอยจิ มิโตโอกะ 

(Eiji Mitooka)
อาจารยนวัต เลิศแสวงกิจ

22 น.ส. อจลญา บุญโต เพศที่สามในสังคมจีนผานภาพยนตรเรื่อง Alternative Love ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ
23 น.ส.ปริมล หงสหาญณรงค สถาปตยกรรมจีนที่ปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร

พระพุทธไสยาสนของวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
อาจารยสุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

24 น.ส.ปยะณัฐ ประสงคเกิด การศึกษาความสัมพันธของสัญลักษณกับฉากสถานที่ใน
ภาพพิมพชุด Eight Views of Tokyo Today ของชิคะโนบุ โทโยฮาระ

อาจารยสุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม

25 น.ส.นพนา ชัยสวัสดิถานนท โลกทัศนและมุมมองที่มีตอวิถีชีวิตและสังคมจีน 
กรณีศึกษาผานภาพยนตรเรื่อง Eat Drink Man Woman

ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาทัศนศิลป์

26 น.ส. มนตนภา จาตกานนท การศึกษาผาบิงกาตะของโอกินาวาที่ไดรับอิทธิพลจากอยุธยา อาจารยสุพิชฌาย  แสงสุขเอี่ยม
27 น.ส.ญาสุมินทร ซอนพุฒ ระบบครอบครัวสมัยใหมหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่สะทอน

ผานภาพยนตรเรื่อง tokyo story คนชราที่ไมสําคัญ
ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ

28 น.ส.อิศราภรณ  สาระกุล การแสดงออกทางจิตรกรรมของฉีไปสือ ผูชวยศาสตราจารยสราวุท ตันณีกุล
29 นางสาว กีรติ ทองออน การนําเสนอวัฒนธรรมและความเชื่อญี่ปุนในภาพยนตร

แอนิเมชันเรื่อง Your Name
ผูชวยศาสตราจารยสรรเสริญ สันติธญะวงศ



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
1 น.ส. กุศลิน สุโกรัตน การศึกษาสังคมจีนผานสารคดีอัตชีวประวัติเรื่อง 

"My Several World: The China I Knew"
อาจารยธีรัช รําแพนเพชร

2 น.ส.สุชญา เหมือนประสิทธิเวช เกาหลีใตในสายตาชาวตางชาติ อาจารยธีรัช รําแพนเพชร
3 น.ส.สโรชา พัฒนะวัฒนวงศ ปจจัยที่มีผลตอพฤติกรรมปญหาการใชภาษาอังกฤษ

ของคนญี่ปุน
อาจารยธีรัช รําแพนเพชร

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ



ที่ ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่องงานวิจัย ชื่ออาจารยที่ปรึกษาหัวขอ
1 นางสาว ณิรชา คลายสุวรรณ พฤติกรรมการบริโภคอาหารญี่ปุนของเยาวชนไทย กรณีศึกษา 

นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร
อาจารย ดร.จุฑารัตน ชางทอง

  

บทความวิจัย/ภาคนิพนธ์ รายวิชา 450 109 การศึกษาเอกเทศ 

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2560

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์


