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Biography and Expertise Summary 

I am a Lecturer in Politics and International Relations. I joined Burapha University in August 
2019, having previously held a position at Ubon Ratchathani University (Thailand). I have a 
First Class BA Degree in Political Science from Kasetsart University (Thailand), MA in 
Government from Chulalongkorn University (Thailand) and PhD in Politics from the University 
of Nottingham (the United Kingdom). I currently convene undergraduate courses on 
‘Democratic Theory and Comparative Democracy’, ‘Introduction to Political Philosophy’, 
‘International Political Economy and Globalization’ and ‘International Organization’. My 
current research focuses on the history of political thought and its relations to political 
theology, with a particular concern for the concepts of human nature, political order and 
state. 
 

การศึกษา 

2019   Doctor of Philosophy (Politics) 

(2562)   School of Politics and International Relations, University of Nottingham 

Thesis title: On the Core Concepts of Political Theory: Hannah Arendt, 
Carl Schmitt and the Ancients 

 

2007   รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) 

(2550)   ภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   วิทยานิพนธ์เรื่อง: การวิเคราะห์แนวคิดฟาสซิสต์ในงานของมุสโสลินี 
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2004   ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

(2547)   คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 
ผลงานวิจัย 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2552) การเมืองของจอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการอธิบายตามความคิด
ทางการเมืองแบบฟาสซิสต์ของมุสโสลินี. ทุนวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

กิ่งกาญจน์  ส านวนเย็น, พิสมัย  ศรีเนตร และ ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2552) เขื่อนปากมูนกับ
ผลกระทบด้านสิทธิทางเศรษฐกิจและสิทธิทางสังคม, ภายใต้โครงการ เขื่อนปากมูนกับสิทธิ
มนุษยชน: เครือข่ายชาวบ้านอนุรักษ์ลุ่มน  า. ทุนวิจัยองค์กร แตร์ เด ชอม 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2554) การกระจายอ านาจกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของการเมือง
ภาคประชาชน : กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี. ทุนวิจัยสถาบัน
พัฒนาสยาม ภายใต้การสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

 
บทความวิจัยและบทความวิชาการ 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2553) ‘อ านาจการตัดสินใจทางการเมืองในรัฐสภาไทย : การศึกษาผ่าน
กระทรวงคมนาคม สมัยรัฐบาลทักษิณ  ชินวัตร’ (บทความวิชาการ) วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, 1 (1), หน้า 130–151. 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2554) ‘แนวคิดฟาสซิสต์ของมุสโสลินี กับบทบาททางการเมืองของจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม: การศึกษาผ่านแง่มุมของจิตวิญญาณ ชีวิตของพลเมือง และรัฐ’ (บทความวิจัย) 
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 28 (2), หน้า 95 – 122. 

กิ่งกาญจน์ ส านวนเย็น, พิสมัย ศรีเนตร และญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2556) ‘เขื่อนปากมูนกับ
ผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประกอบอาชีพในชุมชนปากมูน’ (บทความวิจัย) 
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 19 (4), หน้า 71 – 107. 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2557) ‘Archive and the Postmodern Perspectives’ (บทความวิชาการ) 
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 10 (1), หน้า 79 – 91. 

Yared Akarapattananukul (2015) ‘Book Review: Violence: Thinking without banisters’. 
Political Studies Review. 13 (1), P. 81. 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2559) ‘บทบาทของการกระจายอ านาจกับการส่งเสริมการเมืองภาคประชาชน 
ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงปี พ.ศ. 2554 – 2555’ 
(บทความวิจัย) วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 12 (2), หน้า 169 – 194. 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2562) ‘Book Review: International Political Economy: Perspectives 
on Global Power and Wealth (2017)’ วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 7 (2), หน้า 
166 – 168. 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2563) ‘อะไรคือการอธิบายและการท าความเข้าใจในการศึกษาทาง
สังคมศาสตร์: มุมมองในการศึกษาสังคมและผลต่อการศึกษาปรัชญาการเมือง’ (บทความ
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วิชาการ) วารสารเทคโนโลยีสรุนารี Suranaree Journal of Social Science, 14 (1), หน้า 
129 – 146. 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล. (2563) ‘อ านาจอธิปัตย์กับเทววิทยาการเมือง: จากโลกของแบบของเพลโตสู่
เจตจ านงของพระเจ้าของออกัสติน’ (บทความวิชาการ), 16 (1) วารสารสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, หน้า 1–19. 

ญาเรศ อัครพัฒนานุกูล. (2563). ‘แนวคิดคลาสสิคว่าด้วยสงครามกับนัยส าคัญในทางเศรษฐศาสตร์
การเมืองระหว่างประเทศ’ (บทความวิชาการ), 8 (1), วารสารเศรษฐศาสตร์การเมืองบูรพา, 
หน้า 1 – 23. 

 
การน าเสนอผลงานวิชาการ 

ศิริสุดา  แสนอิว และญาเรศ อัครพัฒนานุกูล (2552) ‘ผลการเลือกตั งทั่วไป 2009: ความเปลี่ยนแปลง 
และความไม่ต่อเนื่องของการเมืองญี่ปุ่น กับการอธิบายด้วยทฤษฎี Rational Choice’ 
Proceeding การน าเสนอผลงานวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 
(ความขัดแย้งและทางออกของการเมืองไทย), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 1–2 ธันวาคม 
2552 

Yared Akarapattananukul (2015) ‘Hannah Arendt and the Concept of Politics: The 
dimension of identity, self and otherness’. 3rd Annual Nottingham 
Postgraduate Conference in Politics and IR, School of Politics and 
International Relations (Identity, Crisis and Change), The University of 
Nottingham, 12th June 2015. 

Yared Akarapattananukul (2016) ‘Hannah Arendt and the Relationship between Politics 
and Violence: From the Greek and Roman traditions to modernity’. PSA 66th 
Annual International Conference (Politics and the Good Life), Brighton, 21st 
March 2016. 

 
รายวิชาที่รับผิดชอบ 
ภาคการศึกษาต้น 2562 
67222459 ทฤษฎีประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (Democratic Theory and 

Comparative Democracy)  
67714159 หลักรัฐศาสตร์ (Principle of Political Science) 
 
ภาคการศึกษาปลาย 2562 
67210459 ปรัชญาการเมืองเบื องต้น (Introduction to Political Philosophy) 
67222459 ทฤษฎีประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (Democratic Theory and 

Comparative Democracy) 
67233459 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ (International Political 

Economy and Globalization) 
67235359 องค์การระหว่างประเทศ (International Organization) 

http://www.eventbrite.co.uk/o/school-of-politics-and-international-relations-the-university-of-nottingham-7892632376
http://www.eventbrite.co.uk/o/school-of-politics-and-international-relations-the-university-of-nottingham-7892632376
http://www.eventbrite.co.uk/o/school-of-politics-and-international-relations-the-university-of-nottingham-7892632376
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67355159 เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศและโลกาภิวัตน์ (International Political 
Economy and Globalization) 

 
ภาคการศึกษาต้น 2563 
67222459 ทฤษฎีประชาธิปไตยและประชาธิปไตยเปรียบเทียบ (Democratic Theory and 

Comparative Democracy)  
67222659 การเมืองของคนชายขอบ (Politics of Marginal People) 
 
 


