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มุมค้นคว้าทางด้านรัฐศาสตร์ > IDC > กรณีศึกษา: บทบาทประเทศไทยด้าน IDC > ประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ให้ 
 
 
4. กรณีศึกษา: บทบาทประเทศไทยด้าน IDC (the Role of Thailand on IDC)   

 
 
4.2  ประเทศไทยในฐำนะประเทศผู้ให้ควำมช่วยเหลอื/หุ้นสว่นควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำระหวำ่งประเทศ (Thailand as a Donor Country/Development Partnership for 

IDC)  
 

 บทควำม (Articles)  

 

 ภำษำไทย (Thai Articles) 

 ผู้แต่ง ชื่อเร่ือง รายละเอียด  ปี แหล่งที่มา 

โอม ฉตัรนนท์ บทเรียนจำกดำนบูถึงแมโ่ขง: จำกยทุธภมูิสูย่ทุธศำสตร์
ควำมร่วมมือ   

วำรสำรกำรเมืองกำรปกครอง ปีที่ 
2 ฉบบัท่ี 1 หน้ำ 119-141   

2555 ศนูย์ดชันกีำรอ้ำงองิวำสำรไทย 

โอม ฉตัรนนท์ 
แคทรียำ ผำ่นคลุ ี

อำเซยีนกบักำรพฒันำอนภุมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง: 
ควำมสมัพนัธ์ระหวำ่งนโยบำยบรูณำกำรกบัโครงกำรควำม
ร่วมมือทำงเศรษฐกิจในอนภุมูิภำคลุม่แมน่ ำ้โขง 

- 2551 ฐำนข้อมลูห้องสมดุส ำนกัวิทยบริกำร 
มหำวิทยำลยัมหำสำรคำม 

กรมวเิทศสหกำร บทบำทควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกบัตำ่งประเทศด้ำน
กำรเกษตร 

- 2541 ฐำนข้อมลูห้องสมดุธรรมศำสตร์ 
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 ภำษำองักฤษ (English Articles) 

 

Authors Titles Details Years Sources 

Siriporn Wajjwalku Thailand:  A New Donor Paper Presented at the Conference, the Planning 
Meeting on South –South Development Cooperation 
Dialogue: More than One Way to Achieve Aid  
Effectiveness., Seoul 

2010 TU Research Database 

 

 

  หนงัสอื (Books)   

 

- ก ำลงัด ำเนินกำร -  

 

  วิทยำนิพนธ์ (Dissertations)   

 

 ภำษำไทย (Thai Dissertations) 
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ผู้แต่ง ชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ระดับ สถาบัน ปี แหล่งที่มา 

สมคิด บญุล้นเหลอื หนว่ยงำนให้ควำมชว่ยเหลอืของไทยกบัควำม
ช่วยเหลอืเพื่อกำรพฒันำประเทศเพื่อนบ้ำน: 
กำรออกแบบเชิงสถำบนัตำมหลกัธรรมำภิบำล  

Thailand Aid Agency and 
Development Aid to 
Neighbouring Countries : 
Institutional Design in 
Accordance with Good 
Governance 

วิทยำนิพนธ์ปรัชญำ
ดษุฎีบณัฑิต (สห
วิทยำกำร) 

มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์
วิทยำลยัสหวิทยำกำร 

2555 ฐำนข้อมลูห้องสมดุ
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

คนงึภรณ์ วงเวียน ควำมสมัพนัธ์ด้ำนกำรทอ่งเทีย่วไทย-ลำว:  
ศกึษำกรณีสะพำนมิตรภำพไทย-ลำว 

Tourism Relations between 
Thai-Laos: a Case Study of 
Thai-Laos Friendship Bridge 

วิทยำนิพนธ์  
ศิลปศำสตรมหำ
บณัฑิต  
(รัฐศำสตร์) 

มหำวิทยำลยั 
รำมค ำแหง 

2543 ฐำนข้อมลูห้องสมดุ 
มหำวิทยำลยัธรรมศำสตร์ 

อภิรัฐ พุม่กมุำร ควำมสมัพนัธ์ไทย-สหรัฐอเมริกำ:  
ศกึษำกรณีพฒันำกำรควำมร่วมมือ  
ขององค์กรเก่ียวกบักำรควบคมุและปรำบปรำม
ยำเสพตดิ ระหวำ่ง ค.ศ. 1987-1997 

Thai-U.S. Relations : a Case 
Study of the Development of 
Cooperation  
among Drugs and Narcotics 
Control and Enforcement 
Organizations, 1987-1997 

วิทยำนิพนธ์  
รัฐศำสตร์
มหำบณัฑิต 

บณัฑิตวิทยำลยั 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2542 
 

TU Library Database 

นภดล ชำติประเสริฐ กำรให้ควำมชว่ยเหลอืทำงเศรษฐกิจและ 
วิชำกำรของไทยตอ่ลำว 

N/A วิทยำนิพนธ์  
รัฐศำสตรดษุฎี
บณัฑิต 

บณัฑิตวิทยำลยั 
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

2541 TU Library Database 
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  โครงกำรวจิยั (Research Reports)    

 

ผู้วิจัย ชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ชื่อชุดโครงการวิจัย หน่วยงานที่ให้ทุน 
สถานที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์/

หน่วยงานที่พิมพ์ 
ปี แหล่งที่มา 

N/A แนวทำงกำรพฒันำเศรษฐกิจ
เชียงใหม-่เวียงจนัทน์ 
(CVEC) 

N/A N/A ส ำนกังำนควำมร่วมมือ
พฒันำเศรษฐกิจกบั
ประเทศเพื่อนบ้ำน (สพพ.) 

N/A 2556 ฐำนข้อมลูงำนวิจยั
ของสพพ. 

วชัรินทร์ ยงศิริ 
ณฐัพล ตนัตระกลู
ทรัพย์ 

กำรพฒันำอตุสำหกรรมเอทำ
นอลและไบโอดีเซลร่วม
ระหวำ่งไทยกบักมัพชูำใน
ฐำนะพลงังำนทำงเลอืกของ
ภมูิภำค 

  กองทนุรัชดำภิเษกสมโภช
จฬุำลงกรณ์มหำวิทยำลยั 

 2554 
 

ฐำนข้อมลูศนูย์แม่
โขงศกึษำ 
สถำบนัเอเชียศกึษำ 
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

รศ.ดร.นวลน้อย ตรีรัตน์ 
พรพิมล ตรีโชติ 
อกุฤษฏ์ ปัทมำนนัท์ 
สกัรินทร์ นิยมศิลป์ 
สภุลกัษณ์ กำญจนขนุดี 

กำรพฒันำรูปแบบและแนว
ทำงกำรให้ควำมชว่ยเหลอื
ของสพพ.แก่ประเทศเพื่อน
บ้ำน 

N/A N/A ส ำนกังำนควำมร่วมมือ
พฒันำเศรษฐกิจกบั
ประเทศเพื่อนบ้ำน 
(องค์กำรมหำชน) (สพพ.) 

 2554 
 

ฐำนข้อมลูศนูย์แม่
โขงศกึษำ 
สถำบนัเอเชียศกึษำ 
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

กนกวรรณ มะโนรมย์  
ป่ินวดี ศรีสพุรรณ  
สกลุพรรณ โพธิจกัร 

กำรศกึษำนโยบำยกำร
พฒันำเมืองคูม่ิตรด้ำน
เศรษฐกิจ: กรณีศกึษำควำม

A Policy Study of the 
Sister Cities: Cases of the 
Contract Farming between 

ภำยใต้ชดุ
โครงกำรวิจยั 
"โครงกำร

ส ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุ
เพื่อกำรวิจยั (สกว.) 

N/A 2553 ฐำนข้อมลูงำนวิจยั
สกว. 
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ผู้วิจัย ชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ชื่อชุดโครงการวิจัย หน่วยงานที่ให้ทุน 
สถานที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์/

หน่วยงานที่พิมพ์ 
ปี แหล่งที่มา 

ร่วมมือด้ำนกำรเกษตรแบบมี
พนัธะสญัญำยัง่ยืน ระหวำ่ง
จงัหวดัอบุลรำชธำนี และ
แขวงจ ำปำสกั ประเทศลำว 
พ.ศ. 2551-2552 

Ubon Ratchathani 
Province and Champasak 
Province of Lao PDR Year 
2008-2009 

ประสำนงำนชดุ
โครงกำรชำยแดนไทย
และเพื่อนบ้ำน 
(อีสำนตอนลำ่ง)" 

อดิสร เสมแย้ม โครงกำรศกึษำผลกระทบ
และผลประโยชน์ที่เกิดขึน้
จำกโครงกำรท่ีได้รับควำม
ช่วยเหลอืจำกสพพ. โครงกำร
ก่อสร้ำงเส้นทำงเชียงรำย-
คนุหมิง ผำ่นสปป.ลำว 

N/A N/A N/A ส ำนกังำนควำม
ร่วมมือพฒันำ
เศรษฐกิจเพื่อกำรกบั
ประเทศเพื่อนบ้ำน
(สพพ.) 

2552 ฐำนข้อมลูศนูย์แม่
โขงศกึษำ 

สถำบนัเอเชียศกึษำ 
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

เป่ียมศกัดิ ์มิลนิทจินดำ ควำมร่วมมือเพื่อกำรพฒันำ
ระหวำ่งประเทศ: กรณีศกึษำ
ประเทศไทยกบัสำธำรณรัฐ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว 

Thailand International 
Development Cooperation  
Programme: a Case Study 
of Lao People's 
Democratic Republic (Lao 
PDR) 

N/A N/A กรุงเทพฯ:  วิทยำลยั
ป้องกนัรำชอำณำจกัร 

2549 ฐำนข้อมลูสถำบนั
วิทยบริกำร 
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

อดิสร เสมแย้ม กลยทุธ์ควำมร่วมมือด้ำน
กำรศกึษำระหวำ่งไทยกบั

N/A N/A N/A กระทรวงศกึษำธิกำร N/A ฐำนข้อมลูศนูย์แม่
โขงศกึษำ 
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ผู้วิจัย ชื่อเร่ืองภาษาไทย ชื่อเร่ืองภาษาอังกฤษ ชื่อชุดโครงการวิจัย หน่วยงานที่ให้ทุน 
สถานที่พิมพ์: 
ส านักพิมพ์/

หน่วยงานที่พิมพ์ 
ปี แหล่งที่มา 

ประเทศเพื่อนบ้ำน สถำบนัเอเชียศกึษำ 
จฬุำลงกรณ์
มหำวิทยำลยั 

 

              


