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การทาํงาน 

2562 - ปัจจุบนั ผูช้ว่ยคณบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการแก่สงัคม คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

2561 - ปัจจุบนั อาจารยป์ระจาํ สาขาวชิาสงัคมศกึษา (ค.บ.) คณะมนุษยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัราชภฏับา้นสมเดจ็เจา้พระยา 

2558 - 2561 นกัวจิยั ศนูยว์จิยัดเิรก ชยันาม คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

การศึกษา 

2556 รฐัศาสตรมหาบณัฑติ (การปกครอง) คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

2553 ศลิปศาสตรบณัฑติ (เอเชยีตะวนัออกเฉียงใตศ้กึษา) คณะศลิปศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

 

ความสนใจทางวิชาการ 

- ประวตัคิวามคดิทางการเมอืง (History of Political Thought) 

- ทฤษฎกีารเมอืง (Political Theory) 

- การเมอืงไทยรว่มสมยั: ประเดน็เฉพาะความขดัแยง้ทางการเมอืง  

(Contemporary Thai Politics: Particularly Political Conflict) 

 

ผลงานวิชาการ 

บทหนังสือ 

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2562). “การเมอืงของถอ้ยความเกลยีดชงั: ภาษากบัการสรา้งความเกลยีดชงั 

ในความขดัแยง้การเมอืงไทย.” ใน ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, บรรณาธกิาร. การสร้างการรบัรู ้

ในสงัคมไทย เล่ม 2: อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด แอฟเฟ็คท.์ กรงุเทพฯ: โครงการเมธวีจิยัอาวโุส 

ศ.ดร.ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 231-282 



กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2561). “มอ็บตา้นโกง: สาํนึกทางการเมอืงเรือ่งคอรร์ปัชัน่ของขบวนการเคลือ่นไหว

ทางการเมอืงอนุรกัษ์นิยมรว่มสมยั.” ใน ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร, บรรณาธกิาร. การสร้างการรบัรู้

ในสงัคมไทย เล่ม 1: เรื่องเล่า. กรุงเทพฯ: โครงการเมธวีจิยัอาวโุส ศ.ดร.ไชยรตัน์ เจรญิสนิโอฬาร 

คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร,์ 93-134 

บทความ 

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2561). “การเมอืงของถอ้ยความเกลยีดชงั: ภาษากบัการสรา้งความเกลยีดชงัใน 

ความขดัแยง้การเมอืงไทย.” วารสารรฐัศาสตรนิ์เทศ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร.์ ปีที ่4 ฉบบัพเิศษ 

(กรกฎาคม - ธนัวาคม 2561), 141-204 

อรรถสทิธิ ์พานแกว้ ภทัรวฒุ ิเฉยศริ ิและ กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2561). “การพฒันาบทบาท 

คณะกรรมการหมูบ่า้น (กม.): กลไกขบัเคลือ่นประชารฐัตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง.” 

วารสารการเมืองการปกครอง. ปีที ่8 ฉบบัที ่2 (พฤษภาคม - สงิหาคม 2561), 1-15. 

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2561). “คอรร์ปัชัน่กบัสงัคมไทย: วาทกรรมโลกเสรนิียมใหมก่บัหนทางแกไ้ข 

ทีข่วางตา้นประชาธปิไตย.” รฐัศาสตรส์าร. ปีที ่39 ฉบบัที ่1 (มกราคม - เมษายน 2561),  

89-118. 

งานวิจยั  

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2562). “การเลือกตัง้ 2562 กบัการสร้างพืน้ท่ีใหม่ทางการเมือง.” (รายงานวจิยั 

ของโครงการวจิยัยอ่ย) ภายใตชุ้ดโครงการ “การสรา้งการรบัรูใ้นสงัคมไทย.” สาํนกังานกองทุน

สนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2561). “การเมืองของถ้อยความเกลียดชงั: ภาษากบัการสร้างความเกลียดชงั 

ในความขดัแย้งการเมืองไทย.” (รายงานวจิยัของโครงการวจิยัยอ่ย) ภายใตชุ้ดโครงการ  

“การสรา้งการรบัรูใ้นสงัคมไทย.” สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2560). “มอ็บต้านโกง: สาํนึกทางการเมืองเรือ่งคอรร์ปัชัน่ของขบวนการ

เคล่ือนไหวทางการเมืองอนุรกัษ์นิยมรว่มสมยั.” (รายงานวจิยัของโครงการวจิยัยอ่ย) ภายใต ้

ชุดโครงการ “การสรา้งการรบัรูใ้นสงัคมไทย.” สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั (สกว.) 

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2560). “การสาํรวจความคิดว่าด้วยความเป็นพลเมืองภายใต้ความขดัแย้ง

ทางการเมืองไทยในรอบทศวรรษ.” (รายงานวจิยั) สนบัสนุนโดย กองทุนวจิยั คณะรฐัศาสตร ์

มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

กุลชาต ิทกัษไพบลูย.์ (2560). “การรบัรู้ของชมุชนท้องถ่ินต่อปัญหา โอกาส และความท้าทายในการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียน: กรณีศึกษาเทศบาลเมืองท่าโขลงและชมุชนท่าโขลง จงัหวดัปทุมธานี.” 

(รายงานวจิยั) สนบัสนุนโดย กองทุนวจิยั คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์



คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร.์ (2560) “การพฒันาบทบาทคณะกรรมการหมู่บา้น (กม.):  

กลไกขบัเคล่ือนประชารฐัตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง.” เสนอต่อ มลูนิธอินนัต ์ 

อนนัตกลู (ผูช้ว่ยวจิยั) 

 

ประสบการณ์ด้านการสอน 

- วชิาการเมอืงการปกครองไทย (Thai Politics and Government) 

- วชิาปรชัญาการเมอืงเบือ้งตน้ (Introduction to Political Philosophy) 

- วชิาความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัรฐัศาสตร ์(Introduction to Political Science) 

 

ประสบการณ์ด้านปฏิบติัการ 

2562 อาจารยพ์เิศษ วชิาวถิชีวีติและวฒันธรรมในอาเซยีน ภาคตน้ ปีการศกึษา 2562 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2561 อาจารยพ์เิศษ วชิาวถิชีวีติและวฒันธรรมในอาเซยีน ภาคตน้ ปีการศกึษา 2561  

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์

2560 นําเสนอบทความ เรือ่ง “มอ็บตา้นโกง: การขบัเคลือ่นสาํนึกทางการเมอืงเรือ่งคอรปัชัน่

ของขบวนการเคลือ่นไหวทางการเมอืงอนุรกัษ์นิยมรว่มสมยั.” (Anti - Corruption 

Demonstration: The Anti - Corruption Awareness Campaign of The Contemporary 

Conservative Political Movement) ในงานประชุมวชิาการ 13th International 

Conference on Thai Studies, 15-18 July 2017, Chiang Mai, Thailand 

2558 เขา้รว่มการประชุมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่ง “Workshop for reshaping academic 

landscape on political science and setting new research agenda”  

จดัโดย คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โดยความรว่มมอืของสาขา 

รฐัศาสตรแ์ละรฐัประศาสนศาสตร ์สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหง่ชาต ิ 

วนัที ่12-14 ธนัวาคม 2558 

อื่นๆ ผูบ้รรยายพเิศษในสถาบนัอุดมศกึษา และผูป้ระเมนิบทความในวารสารวชิาการ 


