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รฐัศาสตร ์(Politics) มขีอบข่ายกวา้งขวางทัง้ในแง่ เวลา สถานที ่ ประเดน็  ปญัหา 

และอื่น ๆ  หากยดึ  เป็นพยญัชนะหลกักส็ามารถแตกแขนงออกไปมากมหาศาล   เช่นโยง

เกี่ยวกบัความเป็น 1)  Public (สาธารณะ) 2)  Power (พลานุภาพ, อํานาจ) 3) Policy 

(นโยบาย) 4) Plurality (ความหลากหลาย) 5)  Persons (ตวับุคคล)  6)  Personality 

(บุคลิกภาพ) 7) Persuasion (การโน้มน้าว) 8) Participation (การมสี่วนร่วม)  9) Peace 

(ศานตสิขุ, สนัตภิาวะ)   

กระแสเหตุการณ์ที่เกี่ยวพนักบัรฐัศาสตร์ไม่หยุดน่ิง การปรบัปรุงหนังสือเล่มน้ี มี

ขอ้จํากดั แต่กพ็ยายามทําใหท้นัสมยัยิง่ขึน้ อย่างไรกต็าม ยงัคงรกัษาไวเ้ป็นพืน้ฐานหลกั คอื 

ผลงาน classics ของบรรดานักปราชญ์ดงั แต่ปฐมกาลของศาสตรแ์ขนงน้ี หากมขีอ้บกพร่อง

ประการใด ผูเ้ขยีนยนิดรีบัฟงัและจะแกไ้ขในโอกาสต่อไป   
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ข้อแนะนํา 
ในน้ํามีปลา ในตาํราดี และอาจารยดี์มีความรู้ 

 

1.  คาํนํา 

การอุดมศกึษาในประเทศไทยและในนานาประเทศไดข้ยายตวัเพิม่ขึน้มากในช่วงเวลา

ภายหลงั พ.ศ. 2500 ทัง้ในเชงิจาํนวน ในเชงิหลกัสตูร และในเชงิจาํนวนผูใ้ฝรู่ ้ใฝเ่รยีน  

1 ปีก่อนมกีารสถาปนามหาวทิยาลยัรามคําแหงในประเทศองักฤษ จดัตัง้The 

Open University ซึง่ใชร้ะบบสอนทางไกล (distance learning) เพยีงอย่างเดยีว คอื 

แตกต่างจาก “มหาวิทยาลยัตลาดวิชา” ในประเด็นที่สําคญั คือ มหาวิทยาลยัเปิดไม่มี

วิทยาเขต (campus) ของตนเองมเีพยีงสํานักงานอํานวยการหรอืสํานักงานบรหิาร 

มหาวทิยาลยัเปิดในองักฤษไม่มกีารบรรยายในชัน้เรยีน นักศกึษาอ่านตําราอยู่ทีบ่า้นตนเอง 

และอาจรบัฟงัรายการทางวทิยหุรอืโทรทศัน์เพือ่การศกึษา 

การมมีหาวทิยาลยัตลาดวชิา เช่น มหาวทิยาลยัรามคําแหง หมายถงึ การใหโ้อกาส

อยา่งสมบรูณ์ เพราะมทีางเลอืก (alternatives) หรอือยา่งทีผู่เ้ขยีน (จริโชค วรีะสย) ใชศ้พัทว์่าม ี

“วิสยัทาง” จะเรยีนแบบทางไกลอยา่งเดยีวกไ็ด ้หรอืประสงคจ์ะมาเขา้ชัน้กไ็ด ้ 

2.  ข้อแนะนํา 

ในการเรยีนจําต้องฝึกฝนเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองใหม้าก เริม่จากการอ่านเพื่อ

ความจาํ และเพือ่ก่อใหเ้กดิความรู ้ความคดิเพือ่การวนิิจฉยัปญัหาประกอบไปดว้ย  

2.1 ความกระหายใคร่รู้  การจะเริ่มเดินทางไปตามถนนแห่งความรู้นัน้ 

จําเป็นต้องปลุกความกระหายใคร่รู้ทีแ่ฝงเรน้อยู่ในตนเองใหก้ระตอืรอืรน้ขึน้มาเป็นเบือ้งแรก

ก่อน หลกัอิทธิบาทส่ีแหง่ความสาํเรจ็ประกอบดว้ย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมงัสา หลกัแรก 

คอื ฉันทะ ความพอใจ หรอื “รกัเรียน” ในภาพยนตรอิ์งเรื่องจริงเกีย่วกบันกัเศรษฐศาสตรผ์ู้

ได้รบัรางวลั Nobel Prize ชื่อ John Nash กล่าวต้อนรบันิสตินักศึกษาใหม่แห่ง Princeton 

University แหง่มลรฐั New Jersey ใน สหรฐัอเมรกิาว่า ขอตอ้นรบัผูท้ีม่ ี“จิตใจกระตือรือร้น” 

(eager mind) กุญแจดอกทีส่อง ไดแ้ก่ “วิริยะ” คอื การทุ่มเทความพยายามเขา้ไปในการเรยีน 

ในหนงัสอื สงัคมวิทยาทัว่ไป (กรุงเทพฯ : มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2520) ผูเ้ขยีนใชศ้พัทว์่า

เป็น “จิตมมุานะ” หรอื “จิตวิริยะแรงกล้า” 

 



 

2.2 การรู้จาํ รู้จด ในการเรียนควรเน้นหลกัส่ีประการ ได้แก่ สุ.จิ.ปุ.ลิ. และข้อ

สาํคญักค็อื ลิขิต ในยุคก่อนมกีารจารจารึกในใบลานและอื่น ๆ ทีช่่วยใหก้ารส่งทอดต่อพระ

พทุธวจันะสบืต่อมาไดน้บัเป็นพนั ๆ ปีโดยไมข่าดสาย  

 

 

การวจิยัทางจติวทิยาพบว่าความจําของคนเสื่อมถอยลงมากอย่างทนัททีนัใด

ภายหลงั 24 ชัว่โมงไดผ้า่นไปแลว้ การท่องจาํใหม่จะเสียเวลามาก จงึควรทบทวนแต่เน่ิน ๆ 

นักศกึษาที่ฟงัหรอือ่านบทเรยีนในตอนเช้าหรอืกลางวนัควรทบทวนทนัทภีายในวนัเดยีวกนั 

และควรจด หรอื “ลขิติ” ไวด้ว้ย 

อน่ึง วิธีที่ทําใหก้าร “รู้จาํ” มปีระสทิธิภาพยิง่ขึน้ไปอกี คอื การพยายามเข้าใจใน

เน้ือหาทีก่ําลงัอ่านอยู่ และมจิีตใจจรดจ่อไตร่ตรองอยู่เสมอ (ตรงกบักญุแจดอกท่ีสามและท่ี

ส่ีในพระธรรมทีว่า่ดว้ยอทิธบิาทสีท่ีว่า่ “จิตตะ” และ “วิมงัสา”) 

การทีจ่ะ “เข้าใจ” คอื การเขา้ถงึแก่นถงึสาระ (essence) ของวชิาการ พงึตัง้จุดใน

การแสวงหาความรูด้ว้ยคําถามตามวธิกีารของรดัยารด์ คิปล่ิง (Rudyard Kipling) ซึ่งเป็น

นกัเขยีนชาวองักฤษทีช่อบเขียนเรื่องทางตะวนัออก คปิลิง่ไดว้างหลกัไวห้กประการ คอื การ

ตัง้ 6 คาํถามเพือ่การเขา้ถงึวชิาความรู ้ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 

 
 

2.3   การรู้เจรจา  พฤติกรรมของมนุษยข์ึน้อยู่กบัปัจจยัหลายประการ  บางเรื่อง

เป็นการกระทําไปตามความเคยชิน ดงันัน้ คํากล่าวทีว่่า “กรรมส่อเจตนา”นัน้ใชไ้ม่ไดเ้สมอ

ไป การกระทําบางอย่างทําไปดว้ยความไม่รู้ตวั (unconscious ไรส้าํนึก, subconscious ใต้

สาํนึก) พฤตกิรรมหลายอยา่งคาํนึงถงึผลลพัธ ์หรอืการคาดการณ์ในอนาคตอยูเ่ป็นสว่นมาก เช่น 

1)  เม่ือต้องอ่านเพ่ือไปอธิบายให้คนอ่ืนฟังอกีต่อหน่ึงย่อมต้องพยายามจําและเขา้ใจใหไ้ด้

ส.ุ   จิ.   ป.ุ   ลิ. 

“ข้าพเจ้ามีคนรบัใช้ท่ีซ่ือสตัยอ์ยู่หกคน 

 (เขาสอนขา้พเจา้ใหไ้ดร้บัความรู้ทุกอย่าง) 

 เขาชื่ออะไร, ทาํไม, เม่ือใด, ทาํอย่างไร, 

 ทีไ่หน, และใคร” 

    รดัยารด์ คิปล่ิง 



มากกวา่ธรรมดา 2) การถกปัญหาระหว่างเพื่อนเป็นการทดลองประสทิธภิาพในการอา่นและ

การใชค้วามคดิอยา่งมาก  

2.4   อตัตาหิอตัตโน นาโถ หลกัแห่งการ “พ่ึงพาอาศยัตนเอง” หรอื “พ่ึงพิงอิง

อาศยัอตัตา ก่อนทีจ่ะนึกถงึหรอืขอใหค้นอื่นชว่ยเป็นหลกัทีใ่ชไ้ดผ้ลมาแลว้หลายยคุหลายสมยั  

พระพุทธองค์สัง่สอนเรื่อง “อตฺตาหิ อตฺตโนนาโถ” บณัฑติรามคําแหงไดใ้ชห้ลกัน้ี

เป็นส่วนใหญ่ คือ ในบรรดาผู้ที่เรียนจบไปแล้วระหว่าง 2514 จนถึง ปีพ.ศ.2547 จํานวน

ประมาณ 520,000 คน และดูจะประสบผลดใีนการทํางานจนเป็นทีท่ราบกนัโดยทัว่ไปว่า

บณัฑติรามคาํแหงรู้จกัแก้ปัญหาในการทาํงาน ความสาํเรจ็ขึน้อยูก่บัตนเองเป็นสว่นใหญ่  

ความสําเร็จมิได้ขึ้นอยู่กับวิธีการอย่างเดียว ผู้เดินทาง ผู้สนใจ ผู้อ่าน หรือผู้

ขวนขวาย แสวงหาความรู้เป็นตวัจกัรสาํคญั ดงัความของ น.ม.ส. ในจดหมายจางวางหรํา่ 

(ศลิปาบรรณาคาร, 2514 , หน้า 15) ทีว่า่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  คาํแนะนําจากหอสมดุท่ีใหญ่ท่ีสดุ 

การเขา้ถงึวชิาการ (access to knowledge) นัน้ขึน้อยูก่บั 1) สมรรถนะตนเอง ซึง่มกั

เกดิขึน้จากพนัธุกรรม และ 2) สภาพแวดลอ้ม (ภาษาธรรมะเรยีกวา่ ปรโต โฆษะ) 

หนังสอื คอื แหล่งบนัทกึมรดกทางปญัญาของบรรพชนผูล้่วงลบัไปแลว้ (ไปไม่กลบั 

หลบัไม่ต่ืน ฟ้ืนไม่มี หนีไม่พ้น) 

ในบรรดาสถาบนัอุดมศกึษา หรอืเทยีบเท่าซึ่งมปีระมาณ 30,000 แห่งใน 220 ประเทศ 

ทัว่โลกนัน้ มหาวทิยาลยัชัน้นําทัง้ในยุโรปและสหรฐัอเมรกิามจีํานวนมากขึน้ และสิง่พเิศษทาง

วชิาการมาก  

หอ้งสมุดหรอืแหล่งวชิาการใหญ่ทีสุ่ดในโลก ไดแ้ก่ หอสมุดแหง่สภาคองเกรสในกรุง

วอชงิตนั ดีซี (มหีนงัสอืเอกสาร วารสาร microfilms, digital collections ต่าง ๆ (เช่น DVD, 

“การท่ีจะเรียนวิชาได้ด้วยวิธีใดนั้นไม่สําคญั ข้อสําคญัอยู่กบัตัวผู้เรียนต่างหาก 

เปรยีบเหมอืนแตงกวาจะดองด้วยน้ําส้มฝรัง่กไ็ด ้ดองดว้ยน้ํากระเทยีมกไ็ด ้เมื่อดองแลว้

กอ็ร่อยทัง้สองอย่าง ขอ้สําคญัคอื แตงกวาท่ีจะเอาลงดองจะต้องเป็นแตงกวาท่ียงัไม่

เน่าเสีย แลว้จะดองดว้ยน้ํากระเทยีมหรอืน้ําสม้ขวดละตําลงึมนักไ็ม่เป็นรสทัง้นัน้ บุคคลที่

สามารถรํ่าเรยีนวชิากเ็หมอืนแตงกวาดอง ถ้านิสยัใจมนัเน่าเสียแล้ว ถึงจะรํา่เรียนด้วย

วิธีใด มนักค็งไม่เป็นเรื่องทัง้ส้ิน” 

       น.ม.ส. 



digital data, digital maps  and photos, digital sounds & movies, etc) มมีากกว่า 128 ลา้น

รายการ คอื เท่า ๆ กบั 2 เท่าของประชาชนไทย และระยะทางของชัน้วางยาวกว่า 530 ไมล ์

(600 กวา่กโิลเมตร คอื กรงุเทพมหานครถงึลาํปาง)  

สําหรับของ UC—University of California เฉพาะที่ Berkeley 

มรีายการในหอ้งสมุดทีม่ ี ถงึ 13 แหง่นัน้จาํนวนมากกว่า 14 ลา้นรายการซึง่เป็นหนงัสอื (อยา่ง

เดยีว) 9 ลา้นเล่ม (เกอืบ 1 ใน 3 ของ LOC—Library of Congress)  

(อา้งองิการคน้ internet โดย ผศ.เชญิ ชวณิณ์ ศรสีุวรรณ จาก www.loc.gov/about/. 

คน้เมือ่ 9/6/2547)  

สถติ ิคอื UCB—University of California at Berkeley มหีนงัสอื (books) 9 ลา้นเล่ม

คดิเป็นเกอืบ 1 ใน 3 ของ Library of Congress (ซึ่งมหีนังสอื 29 ล้านเล่ม) ถ้ารวมเอกสาร

วารสาร microfilms และขอ้มูล digital, LOC ม ี128 ล้านรายการ คอื เกอืบเท่ากบัจํานวน

ประชากรญีปุ่น่ (www.lib.berkeley.edu/AboutLibrary/description.html.) 

ณ หอสมุดแห่งรฐัสภา (LOC) มขี้อความซึ่งเข้าใจว่าเป็นของปราชญ์องักฤษ ชื่อ 

ฟรานซิส เบคอน (Francis Bacon, 1561-1626) ตดิไวเ้มื่อประมาณ 4 ศตวรรษล่วงมาแลว้ 

สมยัทีผู่เ้ขยีนไปเหน็มาหลายสบิปีมาแลว้วา่ :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความหมายอย่างกว้าง ๆ ของขอ้ความขา้งต้น คือ การเรียนรู้เขา้ถึงปญัญาของ

มนุษยน์ัน้ได้มากที่สุดจากการอ่าน การอ่านเป็นการถอดความจากอกัขระที่ผูอ้ื่นไดล้ขิติจาก

ประสบการณ์ หรอืไดบ้รรจงรจนาจากจินตนาการ และความรูท้ีส่ะสมหรอืสร้างสรรคม์าใน

อดีต การอ่านจดัได้ว่าเป็นวิธีลดัและวิถีหรอืมรรคาทีจ่ะเขา้ถงึความเป็นผูม้วีชิารอบตวัได ้

ส่วนการเสวนาซึ่งการสนทนาและอภิปรายเป็นการทดสอบความรูแ้ละทดลองเชาวน์ปญัญา 

“Reading maketh a full man.  

Conference maketh a ready man. 

Writing maketh an exact man.” 

“การอ่านทาํใหรู้้รอบ 

การเสวนาทาํใหรู้้พร้อม 

การเขียนทาํใหรู้้แน่” 

http://www.loc.gov/about/�


ซึ่งเมื่อปฏบิตัิอยู่เสมอ ๆ ย่อมทําใหส้ามารถเผชญิและแก้ไขเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ ทัง้ที่คาดฝนั

และไมค่าดฝนัไดด้พีอสมควร 

สาํหรบัการเขียน นบัเป็นกระบวนการทีใ่ช้เวลาและแรงงานมากกว่าการอ่านและการ

เสวนา การจรดปากกาลงไปลงบนแผ่นกระดาษ หรอืการลงมอืใช้เครื่องพมิพ์จําเป็นต้องใช้

ความคดิและใช้ความระมดัระวงั การใช้สมองคิดแล้วแปลงออกมาเป็นตวัอกัษรแตกต่าง

จากความคดิที่สถิตอยู่ภาย ในห้องหบัของสมอง (คือ การอ่าน) และผดิแผกจากความคดิที่

แปลงเป็นเสยีงซึง่ดงัออกมาเป็นถ้อยโวหาร (คือการเสวนา) ขอ้แตกต่างทีเ่หน็เด่นชดักค็อื การ

เขยีนนัน้มพียานเป็นตวัอกัขระทีจ่ะบอกผูอ้ื่นวา่ผูเ้ขียนรู้แน่ชดัเพยีงใด 

4.  ความส่งท้าย 

ในปรชัญาแหง่พระพทุธศาสนา การเร่ิมต้นคือการเดินทางไปสู่จดุสดุท้าย ฉนัใดก็

ฉันนัน้ การเร่ิมเรียนก็คอื การตระเตรยีมตวั และการใช้ความพยายาม ความมุ่งมัน่ เพื่อให้

เกดิผลอนัจะรบัการประเมนิตามหลกัสูตร อย่างไรกต็าม พงึเรยีนทัง้เพื่อไดค้วามรู้และเพื่อให้

สอบไล่ได ้นอกจากน้ี พงึพยายามมุ่งใหเ้กดิความแตกฉานแห่งสตปิญัญา อนัจะเป็นประโยชน์

ทัง้แก่ตนเองและต่อสว่นรวม คอื ชุมชน ชาต ิและโลก 

พระราชดาํรสัพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั วนัท่ี 5 ธนัวาคม 2553 

  “ขอขอบพระทยัและขอขอบใจท่านทัง้หลายเป็นอยา่งยิง่ทีม่ไีมตรจีติพรัง่พรอ้มกนัมาให้

พรวนัเกดิ ดว้ยถอ้ยคาํทีเ่ลอืกสรรมาจากใจจรงิ บา้นเมอืงของเราเป็นปึกแผน่รม่เยน็ปกตสิุขมา

ชา้นาน เพราะเรามคีวามยดึมัน่ในชาต ิและต่างรว่มมอืรว่มมอืรว่มแรงใจกนัทาํหน้าทีโ่ดยนึกถงึ

ประโยชน์ สว่นรวมของชาตเิป็นเป้าหมายสาํคญัสงูสุด ท่านทัง้หลายในสมาคมน้ี ตลอดจนคน

ไทยทุกหมูเ่หล่า จงึควรทาํความเขา้ใจในหน้าทีข่องตนไวใ้หก้ระจ่างและนําไปปฏบิตัหิน้าทีข่อง

ตนใหด้ทีี่สุด ดว้ยความไม่ประมาทและดว้ยความมสีติรูต้วัอยู่เสมอ เพราะการกระทําโดย

ประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุใหเ้กดิความผดิพลาด เสยีหายในหน้าทีแ่ละการกระทํา

โดยขาดสตยิัง้คดิ ขาดเหตุผล เป็นเหตุใหเ้กดิหลงลมืความกลวั ทาํใหก้ระทาํสิง่ทีม่ใิช่หน้าทีโ่ดย

ชอบได ้ซึง่เป็นอนัตรายมาก อาจจะนําความเสื่อมสลายมาสูต่นเองตลอดทัง้ประเทศชาตไิด ้จงึ

ขอใหทุ้กคน ไดส้งัวรณ์ระวงัใหม้ากและประคบัประคองกาย ใจ ใหเ้ทีย่งตรง หนกัแน่น ในอนัที่

จะปฏบิตัภิารกจิตามเหตุผลของตนใหถู้กตอ้งตามหน้าที ่ เพื่อความมัน่คงและเพื่อประโยชน์สุข

อนัยัง่ยนืของชาตไิทยเรา 

ขออํานาจแห่งคุณพระรตันตรยั สิง่ศกัดิส์ทิธิจ์งคุม้ครองรกัษาท่านใหป้ราศจากทุกข์

ปราศจากภยั และอาํนวยสขุสวสัดิพ์พิฒันมงคลใหส้าํเรจ็ผลขึน้แก่ทา่นทัว่หน้ากนั” 



เก่ียวกบัผูเ้ขียนรฐัศาสตรท์ัว่ไป 
 

จิรโชค (บรรพต) วีระสย 
1.  การศึกษา 

1) ปริญญาตรี B.A. (Honors thesis in Sociology, University of California, Berkeley) 2) 

ปริญญาโท M.A. in Political Science, Berkeley 3) ปริญญาเอก Ph.D., Berkeley  ไดร้บัการ

เชดิชูเกยีรตโิดยเชญิเขา้เป็นสมาชกิของ PI SIGMA ALPHA, National Political Science 

Honor Society, U.S.A., 1962. 

2. ประสบการณ์ 

นักเรียนทุนรฐับาลไทย  หลงัจากจบจากโรงเรยีนเตรยีมอุดมศกึษา สอบไดท้ี่ 1 ทัว่ประเทศ 

สาขาอกัษรศาสตร ์แลว้ไปศกึษาต่อ ณ สหรฐัอเมรกิา และเป็นหวัหน้านักเรียนทุนรฐับาลและผู้

ที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ณ  UC Berkeley., หวัหน้าภาควิชาสงัคมวิทยา  

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่2512-2514, เลขาธิการศนูยวิ์จยัลานนาไทย  มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ 

2511-2514, กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเตรยีมการจดัตัง้มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

2513-2514, คณบดีผูก้่อตัง้คณะรฐัศาสตร ์(Founding Dean) มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  2516-

2520, หวัหน้าภาคผูจ้ดัตัง้ (Founding Chairman) ภาควชิาสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยา 

มหาวทิยาลยัรามคําแหง  2514-2520, รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 

2530-2532  Vice-Rector, Academic Deputy Director, Regional Institute of Higher 

Education (RIHED), Singapore 1977-1980. รองผู้อาํนวยการสถาบนัภูมภิาควา่ดว้ยการ

อุดมศกึษาและการพฒันา ณ สงิคโปร,์ Director, University Development Commission 

(UDC), Ministry of University Affairs (MUA) ผู้อาํนวยการสาํนักงานโครงการพฒันา

มหาวทิยาลยั ทบวงมหาวทิยาลยั, Hon, Secretary-General, World Fellowship of Buddhist 

Youth (WFBY). เลขาธิการกิตติมศกัด์ิองคก์ารยวุพทุธศาสนิกสมัพนัธแ์ห่งโลก, ประธานสภา

วิจยัแห่งชาติ สาขาสงัคมวทิยา, กรรมการบญัญติัศพัท์รฐัศาสตร์และสงัคมวิทยา 

ราชบณัฑติยสถาน, ประธานคณะอนุกรรมการจดัทาํหลกัวชิาการสงัคมวทิยาตามพุทธศาสตร ์

โดยม ีดร.ระว ี ภาวไิล เป็นประธานกรรมการจดัทาํหลกัวชิาการตามแนวพุทธศาสตร ์สาํนักงาน

คณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต,ิ กรรมการสมาคมรฐัประศาสนศาสตรแ์ละรฐัศาสตรป์ระยุกต์

แหง่ประเทศไทย, รกัษาการในตาํแหน่งคณบดีคณะรฐัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงหลาย

ครัง้, กรรมการสมาคมเพื่อนแคลฟิอร ์เนีย , สมาคมการกฬีาและนันทนาการผูส้ ูงอายุ 

(ประเทศไทย) สกนอท., กรรมการสมาคมสงัคมวทิยา-มานุษยวทิยา, กรรมการสมาคมไทย-

อเมรกินัศกึษา, กรรมการสหพนัธค์รอบครวัเพือ่ความสามคัคแีละสนัตภิาพโลก (ประเทศไทย) 



มลูนิธเิพือ่การพฒันาและสนัต,ิ ร่วมประชุมทางวิชาการนานาประเทศหลายครัง้, ผู้เขียน

บทความทางวิชาการ  ตาํแหน่งรกัษาการผู้อาํนวยการโครงการปรชัญาดษุฎีบณัฑิตทาง

สงัคมศาสตร ์

สรุพล  ราชภณัฑารกัษ์ 
1.  การศึกษา 

ร.บ. (จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั) 

Docteur en Droit et Science Politiques (Touluse) 

2. ประสบการณ์ 

รองคณบดแีละคณบดคีณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

กรรมการดาํเนินการจดัทาํวารสารวชิาการของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปี 2518 

กรรมการพฒันาบุคลากร มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 2523 

กรรมการบรหิารวทิยาเขตฯ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และรองประธานคณะกรรมการวชิาการ 

กรรมการสภาวจิยัแหง่ชาต ิสาขารฐัศาสตร ์และรฐัประศาสนศาสตร ์

กรรมการบญัญตัศิพัทร์ฐัศาสตร ์ราชบณัฑติยสถาน 

อนุกรรมการศนูยย์โุรปศกึษา ทบวงมหาวทิยาลยั และผูอ้าํนวยการบณัฑติศกึษา คณะรฐัศาสตร ์

ผูเ้รยีบเรยีงหนงัสอื เชน่ การเมอืงฝรัง่เศส, การเมอืงตะวนัออกกลาง, การเมอืงยโุรปตะวนัออก,  

พรรคการเมอืง และกลุม่ผลประโยชน์ 

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั 

สรุพนัธ ์ทบัสวุรรณ์ 
1.  การศึกษา 

ศศ.บ. (รฐัศาสตร)์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่

ร.ม. (การปกครอง) จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

2. ประสบการณ์ 

กรรมการสง่เสรมิการวจิยั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ประธานคณะกรรมการพจิารณาโครงการวจิยัคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

เลขาธกิารสภาอาจารย ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ผูเ้รยีบเรยีงหนังสอืเช่น ทฤษฎกีารเมอืงตะวนัออก, การเมอืงตะวนัออกกลาง, หลกัรฐัธรรมนูญ   

และสถาบนัการเมอืง 

ผูช้ว่ยคณบดฝีา่ยสวสัดกิาร คณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

รองคณบด ีคณะรฐัศาสตร ์

รองผูอ้าํนวยการสาํนกัวจิยัฯ 
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