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ปรัชญาของหลกัสูตร 
หลกัสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขดัแยง้และสันติศึกษา มุ่งเน้นการผลิตมหาบัณฑิตท่ีสามารถ

วิเคราะห์และประยุกต์ใชอ้งคค์วามรู้ดา้นความขดัแยง้และสันติศึกษาเพื่อการพฒันาตนเองและสังคม มีทกัษะการจดัการ
ความขดัแยง้โดยใช้หลกัการสันติวิธี สามารถพฒันาและออกแบบงานวิจัยท่ีสอดคลอ้งกับบริบทท่ีแตกต่างกนั สามารถ
ท างานร่วมกบัผูอ่ื้น เรียนรู้ ปรับตวัตามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองอยา่งสร้างสรรคแ์ละ
ต่อเน่ืองได ้โดยจดัการศึกษาตามแนวทางพิพฒันาการนิยม (Progressivism) ใชก้ารศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพฒันาผูเ้รียน
โดยให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนรู้และพฒันาจากความตอ้งการของผูเ้รียน ผ่านกระบวนการแกปั้ญหาและคน้ควา้
ดว้ยตนเอง กระบวนการท่ีตอ้งลงมือปฏิบติั ซ่ึงจะน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีย ัง่ยืน และจากหลกัการดงักล่าว หลกัสูตรจึงมุ่งเน้น
ผลลพัธ์การเรียนรู้ (Outcome-Based Education) โดยจดัการเรียนการสอนท่ีใชกิ้จกรรมหรือการปฏิบติั (Active Learning) ท่ี
หลากหลาย โดยเฉพาะการใชปั้ญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-Based Learning) การท าโครงงานเป็นฐานในการเรียนรู้ 
(Project-Based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถน าองคค์วามรู้และ
ทกัษะทางวชิาการและวจิยัไปใชบู้รณาการในองคก์ร หน่วยงาน ชุมชน และสงัคมได ้

ผลลพัธ์การเรียนรู้ของหลกัสูตร 
PLO1 อธิบาย และวพิากษ ์แนวคิดทฤษฎีดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษาได ้
PLO2 ประยกุตใ์ชค้วามรู้ดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา และเทคนิคการจดัการและการแกไ้ขความขดัแยง้ได ้
PLO3 พฒันาและออกแบบงานวจิยั และประยกุตใ์ชร้ะเบียบวธีิวจิยัท่ีสอดคลอ้งกบับริบทท่ีแตกต่างกนัได ้
PLO4 ท างานร่วมกบัผูอ่ื้นในบริบทท่ีแตกต่างหลากหลายไดอ้ยา่งเหมาะสมและมีประสิทธิผล 
PLO5 เรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง ปรับตวัไดต้ามสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้เพ่ือพฒันาตนเองไดอ้ยา่ง
สร้างสรรคแ์ละต่อเน่ืองในยคุดิจิทลั 



โครงสร้างหลกัสูตร 
จ านวนหน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร  36 หน่วยกติ 

1. หมวดวชิาบังคบั  18 หน่วยกติ 
950 – 501 ชุดวชิาทฤษฎีและแนวทางดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา  6((4)-4-10)   
Module: Theories and Approaches of Conflict and Peace Studies 
950 – 502 ชุดวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์ในบริบทความขดัแยง้และสนัติศึกษา  6((3)-9-6)   
 Module: Social Science Research Methodology in Conflict and Peace Context   
950 – 503 สนัติสมัมนา: หวัขอ้พิเศษดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา     3((3)-0-6)   
                 Peace Seminar: Special Topics in Conflict and Peace Studies 
950 – 504 การเขียนงานวชิาการดา้นสนัติศึกษา   3((3)-0-6)  
 Academic Writing for Peace Studies2 

2. หมวดวชิาเลือก    12 หน่วยกติ 

950 – 511  ชุดวชิาจิตตปัญญาศึกษา   6((3)-9-6)  
 Module: Contemplative Education 
950 – 512 ชุดวชิาการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและการแกไ้ขความขดัแยง้       6((3)-9-6) 
 Module: Sustainable Development and Conflict Resolution 
950 – 513 ชุดวชิาสิทธิมนุษยชน ความยติุธรรมและสนัติภาพ      6((3)-9-6) 
 Module: Human Rights, Justice and Peace 
950 – 514 ชุดวชิาการจดัการความขดัแยง้: เคร่ืองมือและการประยกุตใ์ช ้  6((3)-9-6) 
 Module: Conflict Management: Tools and Applications   
950 – 515  ชุดวชิาศาสนศึกษา วฒันธรรม และสนัติภาพ       6((3)-9-6) 
 Module: Religious Studies, Culture and Peace 

3. หมวดวชิาวทิยานิพนธ์/สารนพินธ์   6 – 36 หน่วยกติ 
950 – 621 วทิยานิพนธ์   36(0-108-0) 
 Thesis 
950 – 622  วทิยานิพนธ์   18(0-54-0) 
 Thesis 
950 – 623  สารนิพนธ์      6(0-18-0) 
 Minor Thesis 



แผนการศึกษาตลอดหลกัสูตร 
 

แผน  ก 1 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
950 – 503  สนัติสมัมนา: หวัขอ้พิเศษดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา*    3((3)-0-6)*    
 Peace Seminar: Special Topics in Conflict and Peace Studies 
950 – 504 การเขียนงานวชิาการดา้นสนัติศึกษา*     3((3)-0-6)* 
 Academic Writing for Peace Studies 
950 – 621 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
 Thesis 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
950 – 621 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
 Thesis 
 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
950 – 621 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
 Thesis 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
950 – 621 วทิยานิพนธ์          9(0-27-0) 
 Thesis 
 
 
หมายเหตุ: “*” หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน  ก 2 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
950 - 501   ชุดวชิาทฤษฎีและแนวทางดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา 6((4)-4-10)   
 Module: Theories and Approaches of Conflict and Peace Studies 
950 – 502 ชุดวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์ในบริบทความขดัแยง้และสนัติศึกษา  6((3)-9-6)   
 Module: Social Science Research Methodology in Conflict and Peace Context 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
950 – 503 สนัติสมัมนา: หวัขอ้พิเศษดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา   3((3)-0-6)   
 Peace Seminar: Special Topics in Conflict and Peace Studies 
950 – 504 การเขียนงานวชิาการดา้นสนัติศึกษา 3((3)-0-6)   
 Academic Writing for Peace Studies 
950 – xxx ชุดวชิาเลือก* 6((3)-9-6)* 
950 – 622 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
 Thesis 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
950 – 622 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
 Thesis 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
950 – 622 วทิยานิพนธ์  6(0-18-0) 
 Thesis 
 
หมายเหตุ: “*” หมายถึง ลงทะเบียนเรียนแบบไม่นบัหน่วยกิต (Audit) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผน  ข 

ปีที ่1 
ภาคการศึกษาที ่1 
950 - 501   ชุดวชิาทฤษฎีและแนวทางดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา 6((4)-4-10)   
 Module: Theories and Approaches of Conflict and Peace Studies 
950 – 502 ชุดวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์ในบริบทความขดัแยง้และสนัติศึกษา  6((3)-9-6)   
 Module: Social Science Research Methodology in Conflict and Peace Context 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
950 – 503 สนัติสมัมนา: หวัขอ้พิเศษดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา   3((3)-0-6)   
 Peace Seminar: Special Topics in Conflict and Peace Studies 
950 – 504 การเขียนงานวชิาการดา้นสนัติศึกษา 3((3)-0-6)   
 Academic Writing for Peace Studies 
950 – xxx ชุดวชิาเลือก 6((3)-9-6) 
 

ปีที ่2 
ภาคการศึกษาที ่1 
950 – xxx ชุดวชิาเลือก 6((3)-9-6) 
950 - 623 สารนิพนธ์  3(0-9-0) 
 Minor Thesis 
 
ภาคการศึกษาที ่2 
950 - 623 สารนิพนธ์  3(0-9-0) 
 Minor Thesis 
 



ผลลพัธ์การเรียนรู้ระดบัหลกัสูตร (PLOs)  กลยุทธ์/วธีิการสอน   และกลยุทธ์/วธีิการวดัและการประเมนิผล 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

PLO1 
อธิบ าย และวิพ ากษ์  แนวคิด
ทฤษฎีดา้นความขดัแยง้และสนัติ
ศึกษาได ้

1. บรรยายทฤษฏีหลกัการ และการ
ประยุกต์ใช้แนวคิดทฤษฎีด้านความขัดแยง้และ
สนัติศึกษา
2. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การฝึกกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ และการอภิปรายรายบุคคล รายกลุ่ม 
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ
3. ยกตวัอย่างสถานการณ์ ให้นักศึกษาได้น าองค์
ความรู้ดา้นความขดัแยง้และสันติศึกษาและศาสตร์
อ่ืนท่ี เก่ียวข้องไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์
ดงักล่าว
4. มอบหมายงานให้นักศึกษาวิเคราะห์ วิพากษ์
แนวคิดทฤษฎีดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา
5. สนับสนุนการเขา้ร่วมประชุมวิชาการดา้นความ
ขัดแย้งและสัน ติ ศึ กษ าใน ระดับ ช าติ  และ
นานาชาติ

1. การสอบแบบปากเปล่า
2. การประเมินผลงาน
3. การสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในชั้นเรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ
4. การประเมินการสนทนากลุ่ม

PLO2 
ประยุกต์ ใช้ความรู้ด้ านความ
ขดัแยง้และสันติศึกษา และเทคนิค
การจัดการและการแก้ไขความ
ขดัแยง้ได ้

1. จดัให้มีการฝึก ทดลอง ประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการ
อธิบายปรากฏการณ์ทางสังคม
2. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การฝึก 
กระบวนการคิด วิ เคราะห์  และการอภิปราย
รายบุคคล รายกลุ่ม การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ
3. จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) 
4. ให้นกัศึกษาฝึกการประยกุตใ์ชค้วามรู้และเทคนิค
การจั ดการและการแก้ ไขความขั ดแย้งใน
สถานการณ์จ าลอง

5. ให้นกัศึกษาลงพ้ืนท่ีจริง และน าความรู้ทางทฤษฎี
มาใชแ้กปั้ญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชน

1. การสอบปฏิบติั
2. การประเมินผลงาน
3. การประเมินตนเองและเพื่อน

PLO3 
พฒันาและออกแบบงานวจิยั และ
ประยุกต์ใช้ระเบี ยบวิ ธีวิจัย ท่ี

1. บรรยายเร่ืองระเบียบวิธีว ิจ ัย และวิธีว ิจ ัย
แบบต่างๆ
2. ให้นักศึกษาฝึกการสืบคน้งานวิจัย

1. การสอบปฏิบติั
2. การประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการ



ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
ระดบัหลกัสูตร (PLOs) 

กลยุทธ์การสอนทีใ่ช้พฒันาการเรียนรู้ กลยุทธ์การประเมนิผลการเรียนรู้ 

สอดคล้องกับบริบทท่ีแตกต่าง
กนัได ้
 

3. ให้นักศึกษาฝึกการวางแผนการ 
ด าเนินงานวิจัยท่ี ใช้ระเบียบวิจัยและวิธีวิจัยท่ี
เหมาะสมกบับริบทหรือกรณีศึกษานั้นๆ 
4. จดัการเรียนการสอนโดยเนน้การฝึกกระบวนการ
คิด วิเคราะห์ และการอภิปรายรายบุคคล รายกลุ่ม 
การแกปั้ญหาอยา่งเป็นระบบ 
5. จดัการเรียนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน 
(Problem-Based Learning) 
6. จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น 
การสัมมนา การจัดกลุ่มอภิปรายประเด็นน่าสนใจ 
การเขา้ร่วมประชุมวชิาการระดบัชาติหรือนานาชาติ 
7. จดัใหมี้การฝึกน าเสนอและวพิากษง์านวจิยัโดยใช้
ความรู้ดา้นการวจิยั 
8. สนับสนุนการเขา้ร่วมประชุมวิชาการดา้นความ
ขดัแยง้และสนัติศึกษาในระดบัชาติ และนานาชาติ 
9. ศึกษาดูงานพ้ืนท่ีวจิยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกับ
การวิจัยทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. การประเมินความเหมาะสมของ
ระเบียบวจิยักบับริบทหรือกรณีศึกษา 
4. การประเมินผลงาน 
5. การประเมินรายงานความกา้วหนา้ของ
งานวจิยั 
6. การประเมินการสนทนากลุ่ม 
 

PLO4 
ท างานร่วมกับผู ้อ่ืนในบริบทท่ี
แตกต่ างหลากหลายได้ อย่ าง
เหมาะสมและมีประสิทธิผล 

1. จดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นการท างานท่ี
ตอ้งมีปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
2. สอดแทรกเร่ืองการเข้าใจวฒันธรรมในสังคมท่ี
แตกต่างหลากหลาย การมีมนุษยสัมพันธ์ ความ
รับผิดชอบ 
 

1. การประเมินกระบวนการท างานและ
บทบาทในการท ากิจกรรม 
2. การประเมินตนเองและเพื่อน 

PLO5 
เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ปรับตวัได้
ตามสถานการณ์ท่ี 
เปล่ียนแปลงและแสวงหาความรู้
เ พ่ื อ พั ฒ น าต น เอ ง ได้ อ ย่ า ง
สร้างสรรค์และต่อเน่ืองในยุค
ดิจิทลั 

1.จัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-
Based Learning) 
2. จัด กิ จกรรมการเรี ยน รู้ ให้ นั ก ศึ กษาได้ มี
ประสบการณ์จริงและน าเสนอการแก้ปัญหาท่ี
เหมาะสม 
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมบรรยากาศทางวิชาการ เช่น 
สัมมนา การจัดกลุ่มอภิปรายประเด็นน่าสนใจทาง
วิชาการ การเขา้ร่วมประชุมวิชาการระดบัชาติหรือ
นานาชาติ 
4. จดัการเรียนรู้ตามอธัยาศยัท่ีหลากหลายตามความ
ตอ้งการท่ีแตกต่างของผูเ้รียน 

1. การสงัเกตพฤติกรรมการแสดงออก
ในชั้นเรียน และการเขา้ร่วมกิจกรรม
ต่างๆ 
2. การประเมินผลงาน 
3. การประเมินการมีส่วนร่วมในการ
แสดงความคิดเห็นทางวชิาการ 
4. การประเมินการสนทนากลุ่ม 

 



ค ำอธิบำยรำยวชิำ 
สถำบันสันตศึิกษำ 

สำขำวชิำควำมขัดแย้งและสันตศึิกษำ 

950 – 501 ชุดวชิาทฤษฎีและแนวทางดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา       6((4)-4-10)  
Module: Theories and Approaches of Conflict and Peace Studies 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัสันติศึกษา ความขดัแยง้ และความรุนแรง มิติต่างๆ ของความขดัแยง้ กระบวนการ

วิเคราะห์สาเหตุและเง่ือนไขของความขดัแยง้ แนวคิดและกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้ ทางเลือกในการ
แกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ การส่ือสารเพ่ือสันติภาพ ยุทธศาสตร์สันติวิธี เคร่ืองมือในการวิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาความ
ขดัแยง้โดยสันติวิธี แนวทาง/วิธีการท่ีไดม้าซ่ึงสันติภาพท่ีย ัง่ยืน ความขดัแยง้และการแกไ้ขความขดัแยง้ประเภทต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนในประวติัศาสตร์ 

Concepts and theories in peace studies, conflicts and violence; various dimensions of conflicts; analytical 
process of causes and conditions of conflicts; concepts and strategies related to conflict management; alternatives for 
conflict resolution; peace communication; nonviolent strategies; mechanisms for the analysis and non-violent resolutions; 
means/methods to achieve sustainable peace; conflict resolution examples in history 

ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
1. สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษาได ้
2. สามารถประยกุตใ์ชแ้ละเปรียบเทียบเชิงวพิากษท์ฤษฏีต่างๆ ได ้
3. สามารถวเิคราะห์ อธิบาย และจ าแนกความขดัแยง้ประเภทต่างๆ อยา่งเป็นระบบได ้
4. สามารถจ าแนกรูปแบบของการจดัการความขดัแยง้และประเมินการปฏิบติัจริงได ้
5. สามารถระบุเง่ือนไขท่ีซบัซอ้นของสนัติภาพ โดยท าแบบจ าลองและสะทอ้นคิดเชิงวพิากษไ์ด ้
6. สามารถท างานในบริบทสหสาขาวชิาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล
7. สามารถบริหารจดัการกระบวนการท างานไดด้ว้ยตนเอง



 

950 – 502 ชุดวชิาระเบียบวธีิวจิยัทางสงัคมศาสตร์ในบริบทความขดัแยง้และสนัติศึกษา    6((3)-9-6)   
 Module: Social Science Research Methodology in Conflict and Peace Context 
 ปรัชญาวิทยาศาสตร์ กระบวนทศัน์การวิจยั ภววิทยา ญาณวิทยา วิธีวิทยาการสร้างองคค์วามรู้ดา้นสังคมศาสตร์ 
หลกัการและวิธีการวิจยัเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เคร่ืองมือในการวิจยัทางสังคมศาสตร์ การอ่านบทความวิชาการ การ
ทบทวนวรรณกรรม การวเิคราะห์และการตีความขอ้มูล การเขียนบทความวชิาการ การออกแบบและพฒันาโครงร่างงานวจิยั 
การทบทวนวรรณกรรม การสร้างโจทยว์จิยั การก าหนดขอบเขตการวจิยั การพฒันากรอบแนวคิด การประยกุตก์ารวจิยัทาง
สงัคมศาสตร์ในการวจิยัดา้นสนัติศึกษาและการจดัการความขดัแยง้ จริยธรรมการวจิยั 
 Science philosophy; research paradigm; ontology, epistemology, methodology; constructing the body of 
knowledge in social science; principle and methods in quantitative and qualitative research; tools in social science 
research; academic reading; literature review; research question forming, research scoping, conceptual framework 
developing; data analysis and interpretation, academic writing; design and development of research proposal; application 
of social science research methodology in peace studies and conflict management research; academic reading; research 
ethics 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายถึงปรัชญาวทิยาศาสตร์และการวจิยัทางสงัคมศาสตร์ได ้ 
 2. สามารถอธิบายแนวคิดและระเบียบวธีิวจิยัเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณได ้ 
 3. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการวิจัย/วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ และ/หรือการวิจัยเชิงปริมาณ และประเมินความ
เหมาะสมของเทคนิคการวจิยัในบริบทท่ีแตกต่างกนัได ้ 
 4. สามารถพฒันาค าถามวจิยัท่ีแตกต่างกนัไปตามสนามวจิยัต่างๆ ได ้
 5. สามารถประเมินเชิงวพิากษต์่อแหล่งขอ้มูลต่างๆ ได ้ 
 6. สามารถพฒันาและออกแบบงานวจิยัของตวัเองได ้ 
 7. สามารถท างานวจิยัในบริบทสหสาขาวชิาไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล  
 8. สามารถตระหนกัถึงจริยธรรมการวจิยัและความรับผิดชอบต่อสงัคม  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

950 – 503 สนัติสมัมนา: หวัขอ้พิเศษดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษา          3((3)-0-6)   
                   Peace Seminar: Special Topics in Conflict and Peace Studies         
           แนวคิด แนวปฏิบติั ขอ้คน้พบใหม่ๆ สู่องคค์วามรู้ใหม่ดา้นสนัติศึกษา ประเด็นส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบัสนัติศึกษาใน
หลากหลายแง่มุม ประเด็นร่วมสมยัในการเกิดและการจดัการความขดัแยง้ การศึกษาแนวคิดและงานวิจยัดา้นการจดัการ
ความขดัแยง้จากนกัวชิาการไทยและต่างประเทศ การศึกษาแนวคิดและวธีิการของ      ผูท้  างานดา้นการจดัการความขดัแยง้ 
           Concepts, practices and new discoveries leading to new body of knowledge in    peace studies; significant 
issues related to contemplative education in various aspects; contemporary issues in root causes of conflict and conflict 
management; study of concepts and research in conflict management of well-known national and international academics 
           ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายประเด็นต่างๆ จากงานวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้และสนัติศึกษาได ้ 
 2. สามารถอธิบายและสรุปประเด็นส าคญัเชิงวชิาการดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษาได ้ 
 3. สามารถวพิากษง์านวชิาการทางสงัคมศาสตร์และสหสาขาวชิาท่ีเก่ียวขอ้งได ้ 
 4. สามารถวิเคราะห์ จ าแนก คดัเลือก และประยกุตใ์ชแ้นวคิดและทฤษฎีและขอ้มูลทางวิชาการเพื่อพฒันางาน
วชิาการของตนเองได ้
 
950 – 504 การเขียนงานวชิาการดา้นสนัติศึกษา  3((3)-0-6)   
  Academic Writing for Peace Studies 
 การเตรียมความพร้อมในการท าวจิยัดา้นความขดัแยง้และสันติศึกษา การน าเสนอความคืบหนา้ของกระบวนการ
ท าวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ ทกัษะการส่ือสารทางวิชาการ การแลกเปล่ียนประสบการณ์ความรู้และขอ้คิดเห็น การเรียบเรียง
และเขียนบทความทางวิชาการและการน าเสนอ การอภิปรายผลงานวิจยั การจดัท ารายงานเพื่อการน าเสนอในการประชุม
และการตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 
          Preparation for conflict and peace research; research progress presentation; academic communication skills; 
exchange of experiences and opinions; article writing and presentation, group discussion. Paper preparation for 
presentation and publication 
           ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถน าเสนอและแลกเปล่ียนประสบการณ์ในการพฒันางานวชิาการของตนเองได ้ 
 2. สามารถน าเสนอ แลกเปล่ียนความคิดเห็น และวพิากษผ์ลงานทางวชิาการในเวทีเสวนาทางวชิาการได ้
 3. สามารถเขียนงานวชิาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

950 – 511 ชุดวชิาจิตตปัญญาศึกษา 6((3)-9-6)  
 Module: Contemplative Education 
 หลกัจิตตปัญญาศึกษา กฎธรรมชาติและความจริงแห่งชีวิต ความสมัพนัธ์เช่ือมโยงแห่งสรรพส่ิง ความตระหนกัรู้
ถึงปรากฏการณ์ทั้งหลายดว้ยสติ สนัติภาพภายใน การส่ือสารอยา่งสนัติ สุนทรียสนทนา พลงักลุ่ม กระบวนการฐานกาย จิตต
ศิลป์ แนวคิดเบ้ืองตน้ในการจดักระบวนการเรียนรู้ การปฏิบติัภาวนาในชีวติประจ าวนั การปฏิบติัเพ่ือพฒันาสติ การบ่มเพาะ
วถีิชีวติท่ีสมดุลกบัตนเองเป็นประโยชน์แก่ผูอ่ื้น สงัคม ตลอดจนธรรมชาติ 
 Contemplative education; the Natural law and universal truth of life; relationship related to the all things; 
awareness of all phenomena with mindfulness; inner peace; non-violent communication; dialogue; team building 
processes; body work processes; contemplative arts; fundamental concepts in facilitation; meditation in daily life; 
mindfulness practices; nurturing harmony in one’s life, to benefit fellow human beings, society and nature 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาได ้ 
 2. สามารถอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งแนวคิดจิตตปัญญาศึกษากบัแนวคิดสันติวิธีและการไม่ใชค้วามรุนแรง
ได ้ 
 3. สามารถอธิบายธรรมชาติของสรรพส่ิงอยา่งเป็นองคร์วมได ้
 4. สามารถวิเคราะห์และ deconstruct/reconstruct กระบวนการท าความเขา้ใจ มุมมองในการศึกษา การเยียวยา 
ปัญหาทางจิตใจท่ีสลบัซบัซอ้นได ้
 5. สามารถประยกุตใ์ชก้ระบวนทศัน์ดา้นจิตตปัญญาในการพฒันาตนเองได ้
 6. สามารถเป็นกระบวนกร (facilitator) ดา้นจิตปัญญาศึกษาได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

950 – 512   ชุดวชิาการพฒันาท่ีย ัง่ยนืและการแกไ้ขความขดัแยง้ 6((3)-9-6) 
 Module: Sustainable Development and Conflict Resolution  
     ชีวติความเป็นอยู ่พลวตัและการเปล่ียนแปลงทางสงัคมและวฒันธรรมท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการพฒันาในชุมชน 
โดยเฉพาะในบริบทของประเทศในภูมิภาคอาเซียนและทอ้งถ่ินภาคใต ้ความเป็นอยูแ่ละโลกทศัน์ ในทอ้งถ่ิน กระบวนการ
กลายเป็นชายขอบและสภาพความด้อยพฒันา ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขดัแยง้ในชุมชนอนัเป็นผลจากการ
พฒันา การเติบโตของเมือง ภาวะโลกร้อน ทางเลือกในการพฒันา แนวทาง  ท่ีแตกต่างหลากหลายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน 
และกระบวนทศัน์การพฒันาท่ีย ัง่ยนืในฐานะยทุธศาสตร์ท่ีส าคญัในการแกไ้ขปัญหา 
 Way of life; dynamics and social and cultural changes resulting from community development process, 
especially in the context of Southeast Asian countries and southern Thailand; local living conditions and worldview; 
marginalization process and state of underdevelopment; problems of development and conflict resolution approaches in 
community; urban growth, global warming; alternative approaches; various controversial approaches on sustainability; 
paradigm of sustainable development as a key problem-solving strategy 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายและเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีดา้นความขดัแยง้และสันติศึกษากบัประเด็นดา้นการพฒันาท่ีย ัง่ยืน
ได ้
 2. สามารถประยกุตใ์ชท้กัษะการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้และแนวคิดการพฒันาท่ีย ัง่ยนืกบักรณีปัญหาดา้นการ
พฒันาไดอ้ยา่งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์และพลวตัการเปล่ียนแปลงของสงัคม 
 3. สามารถออกแบบและน าเสนอทางเลือกในการพฒันาท่ีย ัง่ยืนท่ีสอดคลอ้งกบับริบทของชุมชนและสังคมพหุ
วฒันธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

950 – 513 ชุดวชิาสิทธิมนุษยชน ความยติุธรรม และสนัติภาพ  6((3)-9-6) 
 Module: Human Rights, Justice and Peace 
 การศึกษาปรัชญาและพัฒนาการของความคิดในเร่ืองสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม แนวทางเชิง  สห
สาขาวิชาในงานสิทธิมนุษยชน หลกัการสิทธิมนุษยชนสากลและความยติุธรรมในฐานะท่ีเป็นเคร่ืองมือในการสนบัสนุน
สันติภาพ การน าหลกัสิทธิมนุษยชนไปสู่ภาคปฏิบัติทั้ งในระดับประเทศและสากล ขอ้ถกเถียงท่ีเก่ียวขอ้งกับหลกัสิทธิ
มนุษยชนท่ีด ารงอยูใ่นโลก ความเป็นสากลของหลกัสิทธิมนุษยชน การด ารงอยูข่องสิทธิ และสิทธิพิเศษของกลุ่มต่างๆ เช่น 
สิทธิของผูอ้พยพ ชนกลุ่มนอ้ย ชนเผา่พ้ืนเมือง และประชาชนทัว่ไป ความยติุธรรมระยะเปล่ียนผา่นสู่การปรองดอง 
 Study of philosophy and development of concepts of human rights and justice; major disciplinary approaches 
to human rights; principles of universal human rights and justice as a mechanism in supporting peacebuilding; putting 
human rights principles into practice at national and international levels; arguments concerning principles of human 
rights; universality of human rights principles; existence of rights and privileges of various groups: refugees, minority 
groups, indigenous groups and the general public; transitional justice and reconciliation 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายแนวคิดสิทธิมนุษยชน ความยติุธรรม และสนัติภาพได ้
 2. สามารถเช่ือมโยงแนวคิดทฤษฎีดา้นสิทธิมนุษยชนและความยติุธรรมกบัแนวคิดทฤษฏีดา้นความขดัแยง้และ
สนัติศึกษาได ้
 3. สามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดดา้นสิทธิมนุษยชน ความยติุธรรม และความขดัแยง้ได ้
 4. สามารถวิเคราะห์ปรากฏการณ์ทางสังคมในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม และเสนอ
ทางออกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 5. สามารถประยกุตใ์ชแ้นวคิดดา้นสิทธิมนุษยชนสู่ปฏิบติัการทางสงัคมได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

950 – 514 ชุดวชิาการจดัการความขดัแยง้: เคร่ืองมือและการประยกุตใ์ช ้  6((3)-9-6) 
 Module: Conflict Management: Tools and Applications  
 การวเิคราะห์ความขดัแยง้ แนวคิดและกลยทุธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความขดัแยง้ ทางเลือกในการแกไ้ขปัญหา
ความขดัแยง้ การส่ือสารเพ่ือสนัติภาพ หลกัการในการเจรจาและการไกล่เกล่ีย การเจรจาและการไกล่เกล่ียในฐานะเคร่ืองมือ
ในการแกไ้ขความขดัแยง้ สถานการณ์จ าลองการเจรจา ปรัชญา ภาษา และทกัษะของปฏิบติัการไร้ความรุนแรงในเหตุการณ์
ความขดัแยง้ร่วมสมยั เพ่ือประเมินผลส าเร็จในการเปล่ียนแปลงสงัคมตามแนวทางสนัติภาพท่ีมีความเป็นธรรม กระบวนการ
กลุ่มในการปฏิบติัการไร้ความรุนแรงท่ีสร้างสรรคใ์นการพฒันาสงัคมและชุมชน   
 Conflict analysis; concepts and strategies related to conflict management; alternatives for conflict resolution; 
peace communication; principle of negotiation and mediation, negotiation and mediation techniques as conflict 
management tools; simulations of negotiation and mediation; philosophy, language and skills in nonviolence practice in 
contemporary conflicts to evaluate the effectiveness in achieving social changes via peaceful and justice course; 
constructive group process in nonviolence practice in social and community development 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายแนวคิดทฤษฎีดา้นความขดัแยง้และสนัติศึกษาได ้ 
 2. สามารถจ าแนกรูปแบบและประเมินการจดัการความขดัแยง้เพื่อการปฏิบติัจริงได ้ 
 3. สามารถสะทอ้นคิดเชิงวพิากษเ์ก่ียวกบัความซบัซอ้นของสงัคมได ้ 
 4. สามารถเจรจาต่อรองและเจรจาไกล่เกล่ียได ้ 
 5. สามารถเป็นกระบวนกร (Facilitator) ดา้นการจดัการความขดัแยง้ได ้
 6. สามารถปฏิบติังานดา้นการจดัการความขดัแยง้ในบริบทสหสาขาวชิา/สหวทิยาการไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 
950 – 515  ชุดวชิาศาสนศึกษา วฒันธรรม และสนัติภาพ  6((3)-9-6) 
 Module: Religious Studies, Culture and Peace   
 ศาสนศึกษา ความรุนแรงและความขัดแยง้ทางศาสนา การจัดการศึกษาและศาสนาเพื่อสันติภาพ หลกัการ 
แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาและศาสนาเพื่อสนัติภาพ การตีความและการประยกุตแ์นวคิดทางศาสนาเพื่อการศึกษา พหุ
นิยมทางศาสนา และความเป็นเอกภาพทางศาสนา การขบัเคล่ือนแนวคิดการศึกษาศาสนาเพื่อพฒันาสันติภาพทางสังคม 
วฒันธรรมศึกษา 
 Religious studies; violence and conflicts in religions; management of education and religions for peace; 
educational and religious principles, concepts and theories for peace, hermeneutics and application of religious concepts 
in education; religious pluralism and religious unity, driving religious education towards peace based on the concepts of 
religion practitioners; cultural studies. 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถวเิคราะห์ถึงความขดัแยง้และความรุนแรงท่ีเก่ียวพนักบัศาสนาในประวติัศาสตร์โลก และปัญหาความ
ขดัแยง้และความรุนแรงอนัเน่ืองมาจากการใชศ้าสนาเป็นเคร่ืองมือได ้
 2. สามารถอธิบายหลกัการดา้นสนัติภาพและความขดัแยง้ในศาสนาต่างๆ ได ้
 3. สามารถวเิคราะห์ ตีความและประยกุตใ์ชแ้นวคิดดา้นการศึกษาศาสนาเพ่ือสนัติภาพไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์
 4. สามารถส่ือสารเพ่ือสนัติภาพและมีทกัษะวฒันธรรมเพ่ือการอยูร่่วมกนัในบริบทท่ีแตกต่างได ้
 5. สามารถออกแบบ (ท าโมเดล) การจดัการดา้นการศึกษาและการศาสนาเพื่อสนัติภาพได ้
 



 

950 – 621 วทิยานิพนธ์  36(0-108-0) 
 Thesis 
 ส าหรับแผน ก 1 
 การศึกษาวจิยัในประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัเก่ียวกบัความขดัแยง้และสนัติภาพ ภายใตก้ารดูแลและการแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ การรายงานความกา้วหนา้ของวิทยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา   การจดัท าวทิยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์และบทความวจิยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑส์ าเร็จการศึกษา 
 Research study on current interesting issues of conflicts and peace under supervision of advisors; presentation 
of thesis overviews to the advisors every semester; preparation of full-text thesis and research article in order to get 
published according to the graduation criteria 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายกระบวนการท าวจิยัท่ีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ได ้ 
 2. สามารถท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ไดแ้ละมีคุณธรรมจริยธรรมของนกัวจิยั 
 3. สามารถน าเสนอความกา้วหนา้และสอบวทิยานิพนธ์ได ้
 4. สามารถตีพิมพ์บทความวิชาการหรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ท่ีมี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวชิาการได ้อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  
 
950 – 622  วทิยานิพนธ์  18(0-54-0) 
 Thesis 
 ส าหรับแผน ก 2  
 การศึกษาวจิยัในประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบนัเก่ียวกบัความขดัแยง้และสนัติภาพ ภายใตก้ารดูแลและการแนะน า
ของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ การรายงานความกา้วหนา้ของวทิยานิพนธ์ทุกภาคการศึกษา    การจดัท าวิทยานิพนธ์ฉบบั
สมบูรณ์และบทความวจิยัเพ่ือตีพิมพเ์ผยแพร่ตามเกณฑส์ าเร็จการศึกษา 
 Research study on current interesting issues of conflicts and peace under supervision of advisors; presentation 
of thesis overviews to the advisors every semester; preparation of full-text thesis and research article in order to get 
published according to the graduation criteria 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายกระบวนการท าวจิยัท่ีถูกตอ้งครบถว้นสมบูรณ์ได ้ 
 2. สามารถท าวจิยัเพื่อวทิยานิพนธ์ไดแ้ละมีคุณธรรมจริยธรรมของนกัวจิยั 
 3. สามารถน าเสนอความกา้วหนา้และสอบวทิยานิพนธ์ได ้
 4. สามารถตีพิมพ์บทความวิชาการหรือได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  ท่ีมี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเร่ืองหลกัเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการโดยบทความท่ีน าเสนอฉบบัสมบูรณ์ (Full Paper) ไดรั้บการตีพิมพใ์น
รายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวชิาการ (Proceedings) ดงักล่าวได ้อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง 
 
 
 
 



 

950 – 623  สารนิพนธ์ 6(0-18-0) 
 Minor Thesis 
 ส าหรับแผน ข 
 การวิจัยเพ่ือสารนิพนธ์ในประเด็นท่ีน่าสนใจในปัจจุบันเก่ียวกับความขัดแยง้และสันติภาพ การรายงาน
ความกา้วหนา้ของสารนิพนธ์ทุกภาคการศึกษา การท ารายงานสารนิพนธ์โดยใชรู้ปแบบและกระบวนการวิจยัภายใตก้ารให้
ค  าปรึกษาของอาจารยท่ี์ปรึกษาและตามเกณฑส์ าเร็จการศึกษา 
 Research for minor thesis on current interesting issues of conflicts and peace; presentation of minor thesis 
overviews to the advisors every semester; writing report of study using research format and process under advisor’s 
supervision and according to the graduation criteria 
 ผลลพัธ์การเรียนรู้ 
 1. สามารถอธิบายกระบวนการท าวจิยัท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ได ้ 
 2. สามารถท าวจิยัเพื่อสารนิพนธ์ไดแ้ละมีคุณธรรมจริยธรรมของนกัวจิยั 
 3. สามารถน าเสนอความกา้วหนา้และสอบสารนิพนธ์ได ้
 4. สามารถเผยแพร่รายงานสารนิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของรายงานสารนิพนธ์ในลกัษณะใดลกัษณะหน่ึงท่ีสามารถ
สืบคน้ได ้อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง  
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