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ประวัติและผลงาน 
ของ 

ดร. ธัญญาทิพย์  ศรีพนา 
…………………….. 

 
1. ประวัติการศึกษา (เรียงจากคุณวุฒิสูงสุด) 

คุณวุฒิ ปีที่จบ ชื่อสถานศึกษา 
1.1 รัฐศาสตร์ดุษฎีบณัฑิต (รัฐศาสตร์) จาก
คณะกฎหมายและรัฐศาสตร์ (Faculte de 
Droit et de Science politique)  
Universite de Provence   

2530  มหาวิทยาลยัเอ็กซ์มาร์ซายย์ III 
(Universite d’Aix-Marseilles III) 
เมืองเอ็กซ์-อ็อง-โปรวองซ์ (Aix-en-
Provence) ประเทศฝรั่งเศส 

 
2. ต าแหน่งปัจจบุัน    นักวิจัยช านาญการ 
 
3. ความเชี่ยวชาญพิเศษ      เวียดนาม 
 
4. ผลงานทางวิชาการ  

 Ho Chi Minh in Thailand : the Struggle for Vietnamese Independence ได้รบัทุนและ
เป็น Visiting Research Fellow ที่ Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University 
ประเทศญี่ปุ่น (1 March-31 August 2011) 

 The Situation of the Vietnamese Labour in Malaysia  โดยได้รับทุนจาก Asian Public 
Intellectual Fellowships Program (API Fellowships Program) ด าเนนิการวิจัยในประเทศ
มาเลเซีย โดยเปน็ Visiting Fellow ที่ Universiti Kebangsaan Malaysia (1 August 2009-31 July 
2010) 

 เหวียตเกี่ยวในประเทศไทยกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม (Viet Kieu in Thailand and Thai-
Vietnamese Relationship) ได้รับการสนับสนนุจาก Rockefeller Foundation เป็นการท าวิจัย
ร่วมกับ Trinh Dieu Thin นักวจิัยของ Institute for Southeast Asian Studies กรุงฮานอย  
งานวิจยัเร่ืองนี้ได้รับรางวัล ผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี 2548  จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย (เผยแพร่ในรูปหนังสือในปี 2005 (2548) 

 การส ารวจเส้นทางหมายเลข 8 : เส้นทางการค้า เส้นทางการท่องเที่ยว ?”ภายใต้ชุดโครงการของ
อาจารย์สุรชาติ บ ารุงสุข ได้รับการสนับสนนุจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 

 เส้นทางหมายเลข 9 กับความมั่นคงไทย ได้รับการสนับสนุนจากส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย
(สกว.) (2008) 

 การท่องเที่ยวทางใต้เวียดนาม : โอกาสต่อการท่องเที่ยวไทย (ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ า
โขง ในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจด้านใต)้ ได้รับการสนบัสนนุจากส านักงานกองทุนสนบัสนุนการวิจัย 
(สกว.) 2006-2007 (2549-2550) 
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 การพัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-เวียดนามบนเส้นทางหมายเลข 9 และพื้นที่ต่อเนื่อง 
(ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ในส่วนของระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก) ได้รับการ
สนับสนนุจากคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ 2006-2007 (2549-2550) 

 นโยบายต่างประเทศของเวียดนามหลังปี 1986  : กรณีนโยบายของเวียดนามต่อไทย  ได้รับทุน
ด าเนินการวิจยัในประเทศเวียดนามเปน็เวลา 9 เดือน จาก Asian Scholarship Foundation 
(เผยแพร่ในรูปหนังสือในเดือนกนัยายน 2007) 

 ศักยภาพของการลงทุนไทยในเวียดนาม (2000) 
 ความสัมพันธ์ไทย-เวียดนามหลังปี 1986 (1997) 
 การจัดการศึกษาศาสนาผ่านกระบวนการเรียนรู้ของประเทศสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม (2000) 
 การลงทุนของประเทศอุตสาหกรรมใหม่และญี่ปุ่นในเวียดนาม (1998) 
 การค้าไทย-เวียดนาม (1995) 
 อื่นๆ 

 
 
5. รับพระราชทานรางวัล  

 เข้ารับพระราชทานเข็มวิทยฐานะ (เข็ม “นภยาธิปัตย์” ) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิของวิทยาลัยการทัพ
อากาศ จากองค์พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หัว ในวันพฤหัสบดทีี่ 10 พฤษภาคม 2550 ณ ศาลาดุสิดา
ลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสติ  

 เข้ารับพระราชทานกิตตบิัตรผลงานวิจยัดีเด่นในพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปี 2549 จาก
พระบาทสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2549 ณ 
หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ในฐานะที่ได้รับรางวลัผลงานวิจัยดีเดน่ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช 
ประจ าปี 2548 ผลงานวิจัยเร่ือง “เหวียต เกี่ยวในประเทศไทยกับความสัมพนัธไ์ทย-เวียดนาม”  

 
6. ผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัลดีเด่นและด ี

 งานวิจัยเรื่อง  : เหวียตเกี่ยวในประเทศไทยกบัความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม (Viet Kieu in 
Thailand and Thai-Vietnamese Relationship) รางวัลผลงานวิจัยดีเด่นประจ าปี 2005/2548  
จากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 

 งานวิจัยเรื่อง ที่ได้รับรางวัล: เส้นทางหมายเลข 9 กับความมั่นคงไทย ภายใต้ชุดโครงการของ
อาจารย์สุรชาติ บ ารุงสุข ได้รับการสนับสนนุจากส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โครงการนี้ 
ได้รับ “รางวัลงานวิจัยดีประเภทชุดโครงการ” จากสกว.ประจ าปี 2551/2008 

 
7. ได้รับทุนด าเนินการวิจัยในต่างประเทศจาก  

 Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University ในฐานะ Visiting Research 
Fellow  ในการท าวิจัยและเขียนหนังสือเร่ือง Ho Chi Minh in Siam : the Struggle for Nation 
Independence of Vietnam  ณ ประเทศญี่ปุน่ ระหว่างวนัที่ 1 มีนาคม ถึง 31 สิหาคม 2011 
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 Asian Public Intellectual Program ในการท าวิจัยเรื่อง The Situation of the Vietnamese 
Labour in Malaysia” ณ ประเทศมาเลเซีย (ณ Universiti Kebangsaan Malaysia) และญี่ปุน่ 
(Kyoto University) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2009 ถึง 31 กรกฎาคม 2010 

 Asian Scholarship Foundation/Ford Foundation ในการท าวิจัยเรื่อง “New Thinking of 
the Vietnamese Foreign Policy” ณ กรุงฮานอย ระหว่างวันที ่15 ตุลาคม 1999 ถึง 31 
กรกฎาคม 2000 

 ได้รับทนุจากสถานทูตฝรั่งเศสประจ าประเทศไทยเพื่อด าเนนิการวิจัย ท าการเก็บข้อมูล แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับนักวิชาการฝรั่งเศสเก่ียวกับการเมืองเศรษฐกิจสังคม ความสัมพนัธ์ระหว่างประเทศของ
เวียดนาม ฯลฯ   ณ สถาบัน l’Institute de Recherche sur le Sud-Est Asiatique (IRSEA) ในเมือง 
Aix-en-Provence ปีละ 2 เดือน (มิถุนายน-กรกฎาคม) ในปี 1995,1996,1997,1998, 2006 

 ได้รับทนุจาก CIDA ของรัฐบาลแคนาดาเพื่อท าวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์เวียดนาม-แคนาดา ณ Laval 
University ใน Quebec City ระหว่างเมษายน 1993- มกราคม 1994 

 
8.วิทยากรบรรยายให้แก่สถาบันและหน่วยงานหลายแห่ง  
o กรมยุทธศึกษา กองทัพเรือ 
o หน่วยรบพิเศษ จังหวัดลพบุรี 
o วิทยาลัยการทัพอากาศ    
o กรมข่าวทหารบก กองบัญชาการทหารบก    
o สถาบนัวิจัยทางยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ          
o คณะศิลปศาสตร์และคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
o มหาวิทยาลยัตะวนัออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่น  
o มหาวิทยาลยัราชภัฏเลย ฯลฯ 
o วิทยากรรับเชิญในตา่งประเทศ ณ  

 National University of Hanoi กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม  
 University Kebangsaan Malaysia  
 Monash University (Malaysia)  
 National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS, a Japanese government 

think tank), Tokyo 
 Graduate School of Letters, Kyoto University ฯลฯ 

 
8. งานบริหารวิชาการ 

 กรรมการหน่วยปฏิบัติการแม่น้ าโขง สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
 กรรมการศูนย์อินโดจีน มหาวิทยาลัยบูรพา  

 
10. หนังสือที่ตีพิมพ์แล้ว 
-ธัญญาทิพย์ ศรีพนา (บรรณาธกิาร) เวียดนามหลากมิติ ส านักพิมพ์เลคแอนด์ฟาวเทนพริน้ติงจ ากัด กรุงเทพฯ 
2009 (ได้รับการสนับสนนุการพมิพ์จากสกว.) 
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-ธัญญาทิพย์ ศรีพนา  และจิ่งห์ เสี่ยว ถิ่น เหวียตเกี่ยวในประเทศไทยกับความสัมพันธ์ไทย-เวียดนาม  
กรุงเทพฯ กันยายน 2005  (ไดร้ับการสนบัสนนุการวิจัยและการพิมพ์จาก Rockefeller Foundation) 
- ธัญญาทิพย์ ศรีพนา เส้นทางหมายเลข9 กับ ความมั่นคงไทย, จุลสารความมั่นคงศึกษา ฉบบัที่ 50 
พฤศจิกายน 2551  ภายใต้โครงการความมั่นคงศึกษา สกว. (ไดร้ับการสนบัสนนุจากสกว.) ส านกัพิมพ์ 
สแควร์ปริ๊นซ์ 93 กรุงเทพฯ 
- ธัญญาทิพย์ ศรีพนา  นโยบายต่างประเทศของเวียดนามหลังปี 1986 : กรณีนโยบายของเวียดนามต่อไทย 
ส านักพิมพ์เลคแอนด์ฟาวเทนพริ้นติงจ ากัด กรุงเทพฯ กันยายน 2007. (ได้รับการสนับสนนุการพิมพ์จากสกว.) 
- ธัญญาทิพย์ ศรีพนา  เมื่อเวียดนามปฏิรูป ส านักพิมพ์ธารปัญญา กรุงเทพฯ 1997 (ได้รบัการสนับสนนุการ
พิมพ์จากสกว.) 
- และบทความวิชาการอีกหลายทั้งในภาษาไทยและอังกฤษ 

 


