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ประวติัและผลงาน 
ของ 

นางดลยา เทียนทอง 
………………… 

 
1. ประวติัการศึกษา (เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุ) 

คณุวฒิุ ปีท่ีจบ ช่ือสถานศึกษา 
1.1  ก าลงัศกึษาต่อระดบัปรญิญาเอก 
      หลกัสตูรไทยศกึษา (หลกัสตูรนานาขาต)ิ 
      คณะอกัษรศาสตร ์

 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1.2  ปรญิญาโท  รฐัศาสตรมหาบณัฑติ     
      สาขาวชิาความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศ  

 2539 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

1.3  ปรญิญาตร ีรฐัศาสตรบณัฑติ  
       สาขารฐัประศาสนศาสตร ์ 

2535 จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
2. ความเช่ียวชาญพิเศษ โลกมสุลมิ   นโยบายต่างประเทศ   ความมัน่คงกบัสงัคมไทย  
                               
3. ผลงาน 
     3.1 งานด้านการวิจยั 
     ภาษาองักฤษ 
 อยู่ระหว่างเขยีนวทิยานิพนธ์ปรญิญาเอก  เรื่อง THE FOUNDATION FOR THE PROMOTION OF 
SUPPLEMENTARY OCCUPATIONS AND RELATED TECHIQUES OF HER MAJESTY QUEEN 
SIRIKIT AND THE ENHANCEMENT OF HUMAN SECURITY IN NORTHEAST THAILAND DURING 
THE 1970s -1980s 
     ภาษาไทย 

1. โครงการวิจยั เรื่อง การศกึษาขอ้มูลพื้นฐานเพื่อจดัท าแนวทางการด าเนินงานความรบัผดิชอบทางสงัคม  
(CSR) ของประเทศในกลุ่มอาเซยีน  :  กมัพชูา  สปป.ลาว   มาเลเซยี บรไูน  ฟิลปิปินส ์ และสงิคโปร ์ ศกึษา
กรณีมาเลเซยี 

2.   (พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558)  
3. โครงการวจิยั เรื่อง การศกึษาเพื่อจดัท ายุทธศาสตรแ์ละแผนปฏบิตังิานดา้นพลงังานระหว่างประเทศ  ศกึษา

กรณีมาเลเซยี (พ.ศ. 2555) 
4. โครงการวจิยั  เรือ่ง นโยบายการแกไ้ขปญัหาชนกลุ่มน้อยมสุลมิของประเทศฟิลปิปินส ์ จนี และอนิเดยี   :  

แบบอยา่งและบทเรยีนส าหรบัประเทศไทย  (พ.ศ. 2550) 
5. โครงการวจิยั  เรือ่ง เปรยีบเทยีบนโยบายการจดัการปญัหาชนกลุ่มน้อยของประเทศมสุลมิในเอเชยี   ศกึษากรณี  :   

มาเลเซยี   อนิโดนีเซยี   และตุรก ี(พ.ศ. 2550) 
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6. โครงการงวจิยั เรือ่ง ภมูริฐัศาสตรก์ารพฒันา  :  การพฒันาพืน้ทีร่ว่มและความมัน่คงชายแดนไทย (ภายใต้
โครงการความมัน่คงศกึษา ชดุวจิยัความมัน่คงชายแดน) พ.ศ. 2550   

7. โครงการวจิยั เรื่อง  รฐักบัสงัคมมุสลมิในประเทศอหิร่าน :  กรณีการแกไ้ขปญัหาชนกลุ่มน้อยชาวเคริด์ (ภายใต้
โครงการความมัน่คงศกึษา)  (พ.ศ. 2549) 

8. โครงการวิจยั เรื่อง  ปญัหาความมัน่คงใหม่  :  การส ารวจขอ้มูลเบื้องต้นเกี่ยวกบัการก่อการร้าย  
(ภายใตโ้ครงการความมัน่คงศกึษา)  (พ.ศ. 2548) 

9. ทศิทางนโยบายต่างประเทศไทยต่ออหิรา่นยคุโลกาภวิตัน์  (พ.ศ.2548) 
10. โครงการวจิยั เรือ่ง  เปรยีบเทยีบการปฏริปูการศกึษาของประเทศในกลุ่มอาเซยีน : ศกึกรณีบรไูนและ

ฟิลปิปินส ์(พ.ศ.2548)    
11. โครงการวิจยั  เรื่อง  ยุทธศาสตร์ของไทยในการรกัษาและส่งเสรมิผลประโยชน์แห่งชาตใินภูมภิาค

เอเชยี    โดยอาศยัปจัจยัทางเศรษฐกจิ  กฎหมาย  การเมอืง  สงัคม  และวฒันธรรม : ศกึษากรณี
อหิรา่น (พ.ศ.2548) 

12. โครงการวจิยั เรือ่ง  อาเซยีนในสหสัวรรษใหม ่ : ศกึษากรณีบรไูน (พ.ศ. 2548) 
13. โครงการวิจยั เรื่อง  การจดัการศกึษาศาสนาผ่านกระบวนการเรยีนรู้ของประเทศมาเล เซีย (พ.ศ. 

2545)  
14. โครงการวิจัย เรื่อง  ความร่วมมือไทย - มาเลเซียในการพฒันาพื้นที่ทบัซ้อนในอ่าวไทย   (Joint  

Development Area - JDA)  (พ.ศ. 2545) 
 

     3.2 ผลงานด้านการเขียน ต ารา หนังสือ บทความ ฯลฯ   
           ภาษาไทย   
 1. ชดุโครงการความรู ้เรือ่ง การประกอบสร้างประวติัศาสตรส์ามจงัหวดัชายแดนภาคใต้เพ่ือการ
อยู่ร่วมกนัอย่างยัง่ยืน. (พ.ศ. 2554 - พ.ศ. 2558) 
 2. สมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถกบัการสืบสานพระราชกรณียกิจเก่ียวกบัชาว
ไทยมสุลิม. หนงัสอืเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 7 
รอบ 5 ธนัวาคม 2554  เรือ่ง สถาบนัพระมหากษตัรยิก์บัมสุลมิในแผน่ดนิไทย (พ.ศ. 2557) 
      3. ความสมัพนัธ์ระหว่างไทยกบักลุ่มประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  ตอนท่ี 11.1 - ตอนท่ี 
11.2. เอกสารการสอน ชุดวิชา ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับต่างประเทศ   หน่วยที่  11 สาขารัฐศาสตร ์
มหาวทิยาลยัสโุขทยั-ธรรมาธริาช ฉบบัปรบัปรงุครัง้ที ่1  พ.ศ. 2549.      
 4. ความสมัพนัธ์ไทยกบักลุ่มประเทศตะวนัออกกลาง. เอกสารการสอน ชุดวชิา ความสมัพนัธ์
ระหว่างไทยกบัต่างประเทศ  หน่วยที่ 13  สาขารฐัศาสตร์ มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช ฉบบัปรบัปรุง    
ครัง้ที ่1  พ.ศ. 2549. 
 
 
 
 
    3.3. ผลงานด้านอ่ืนๆ เช่น 
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1. อาจารยร์ว่มสอนในหลกัสตูรพฒันามนุษยแ์ละสงัคม  (วชิาเอเชยีกบัประชาคมโลก) บณัฑติวทิยาลยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั (พ.ศ. 2548 - ปจัจุบนั) 

2. กรรมการสอบวทิยานิพนธ ์เรือ่ง  ปจัจยัทีม่ผีลต่อการคา้ระหว่างไทยกบัอหิร่าน   :   กรณีศกึษาการ
ส่งออกข้าวและการน าเข้าเหล็กของไทย  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบณัฑิต  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประจ าปี 2550.  

3. อาจารยส์อนในโครงการเอเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษาภาคพเิศษ  คณะสงัคมศาสตร ์ มหาวทิยาลยั 
เกษตรศาสตร ์(พ.ศ. 2553 - ปจัจุบนั) 

4. ผูบ้รรยายพเิศษ (วชิา สภาพแวดลอ้มทางยุทธศาสตรภ์ูมภิาคตะวนัออกกลาง) หลกัสตูรหลกัและ
หลกัสตูรนายทหารบกอาวุโส โรงเรยีนเสนาธกิารทหารบก  (พ.ศ. 2547 - ปจัจุบนั) 
 

รางวลัท่ีได้รบั 
         โครงการวจิยั เรื่อง ภมิูรฐัศาสตรก์ารพฒันา  :  การพฒันาพื้นท่ีร่วมและความมัน่คงชายแดนไทย  
ภายใตโ้ครงการความมัน่คงศึกษา ชุดวิจยัความมัน่คงชายแดน  ไดร้บัรางวลักลุ่มผลงานวจิยัเด่นและพฒันา 
ส านกังานกองทนุสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) ประจ าปี 2551  


