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3. นักวิชาการเครือข�ายการศึกษาเพื่อสร�างพลเมืองประชาธิปไตย (TCE)   

4. กองบรรณาธิการนิตยสาร ส่ือสาร ธมอ. คณะธิดาแม�พระองค�อุปถัมภ�แห�งประเทศไทย   (ซิสเตอร�ซาเลเซียน)  
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โดยทุนเต็มจํานวน จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) โครงการเครือข�ายกลยุทธ�เพื่อพัฒนาอาจารย�

ระดับอุดมศึกษา ประเภททุน (PhD-SW) 2551และ ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแห�งชาติ (วช.) 
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ป�ตตานี. 
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รัฐศาสตรบัณฑิต                2539 
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การศึกษาอบรม 

ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการเสริมสร�างสังคมสันติสุข รุ�น 8 (สสสส.8)     สถาบันพระปกเกล�า  

 

ผลงานวิชาการ 

หนังสือและบทในหนังสือ 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2560). ส�องวิถี(สร�าง)พลเมืองประชาธิปไตยบน “พื้นที่สาธารณะ” รัฐวิกตอเรีย ออสเตรเลีย. ใน 

เมื่อครูไทยเรียนรู�การสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย, (หน�า 75 – 93). ศูนย�ประสานงานเครือข�ายการศึกษา

เพื่อสร�างพลเมืองประชาธิปไตย 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน� และ นันทวัช สิทธิรักษ�. (2561).เทคนิคและเครื่องมือเก็บข�อมูลจากสนามความขัดแย�งสู�ความ

ร�วมมือ. นครปฐม: อิมเพรสปริ้นทติ้ง. 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�, บรรณาธิการต�นฉบับและประสานงานการพิมพ�. (2562). กระบวนการมีส�วนร�วมอย�างมีคุณภาพใน

โครงการพัฒนาขนาดใหญ�ของรัฐเพื่อการพัฒนาอย�างสันติและยั่งยืนผ�านมุมมอง โมเดล 4ส8 (4S8 Model). 

นนทบุร:ี สถาบันพระปกเกล�า. 

พัทธ�ธรีา นาคอุไรรัตน� และคณะ (2563). บทบาทผู�นําศาสนากับการสร�างสันติภาพในชายแดนใต�: ศาสนสัญจรสู�สุขภาวะ. 

นครปฐม : สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ผลงานเผยแพร�ในวารสาร 

พัทธ�ธรีา นาคอไุรรัตน�. (มถิุนายน 2551) วิสัยทัศน�ผู�นํากับการพัฒนาประเทศ: ถึงเวลาที่คนไทยต�องให�ความสําคัญหรือ

ยัง? วารสารกระแสอาคเนย�, 5(54). (น.39-50). 

พัทธ�ธรีา นาคอไุรรัตน�. (เมษายน-กันยายน 2555). เวทมนตร�ของจํานวน และการเมืองของการมอง(ไม�)เหน็: บทเริ่มต�น

ศึกษา “คาทอลิก” กลุ�มน�อยนดิในสามจังหวัดชายแดนภาคใต�ของไทย. วารสารไทยคดีศึกษา, 9(2). (น.156-

187). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (ตุลาคม 2557). ที่บ�านของชาวคาทอลิก กับ ชีวิตแห�งการต�อรองในสังคมมลายูมุสลิมและความ

รุนแรงถึงตาย. บทความวิชาการนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ 40 ป� คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร� มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร� วิทยาเขตป�ตตานี, 23-24 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมลีการ�เด�นท� 

หาดใหญ� สงขลา. (Proceeding) 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (กรกฎาคม-กันยายน 2557).อ�าน(ใหม�)เรื่องส้ันว�าด�วย “การอยู�ร�วมกัน” ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ชายแดนใต�ในรอบหนึ่งทศวรรษแห�งความรุนแรง (พ.ศ. 2547-2557). วารสารรูสมิแล, 35(3). (น.1-22).  

พัทธ�ธรีา นาคอุไรรตัน�. (ตุลาคม-ธันวาคม 2557). อ�าน(ใหม�)เรือ่งส้ันว�าด�วย “การอยู�ร�วมกัน” ในสังคมพหุวัฒนธรรม

ชายแดนใต�ในรอบหนึ่งทศวรรษแห�งความรุนแรง (พ.ศ. 2547-2557). วารสารรูสมิแล, 35(4). (น.47-59). 

พัทธ�ธรีา นาคอไุรรัตน�. (มกราคม-เมษายน 2015). หอบไอหนาวจากเมอืงซรูิคมาฝาก. สาร ธมอ. 34 (25) (น.40-41). 

พัทธ�ธรีา นาคอไุรรัตน�. (มกราคม-พฤษภาคม 2016). “การศึกษา” หนทางสู�สันติภาพที่ยั่งยนื. สาร ธมอ, ฉบับพิเศษ. 35 

(28) (น.41-42). 

พัทธ�ธรีา นาคอุไรรตัน�. (กรกฎาคม-ธันวาคม 2558). บทสะท�อนประสบการณ�ภาคสนามในพื้นที่ความรุนแรงถึงตาย. 

วารสารสิทธิและสันติศึกษา, 1 (2), 117 -134. 

พัทธ�ธรีา นาคอไุรรัตน�. (มถิุนายน-สิงหาคม 2016). รู�ใช�ไอที ชีวีจะเป�นสุข. สาร ธมอ. 35 (29) (น.31-32). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�.(2559). “ส�องวิถี (สร�าง) พลเมืองประชาธิปไตยบน “พื้นที่สาธารณะ” รัฐวิคตอเรีย ออสเตรเลีย” 

ใน เมื่อครูไทยเรียนร�ูการสอนประชาธิปไตยในออสเตรเลีย, ศูนย�ประสานงานเครือข�ายการศึกษาเพื่อสร�าง

พลเมืองประชาธิปไตย (Thai Civic Education-TCE Center). [Ebook]  

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (กันยายน-ธันวาคม 2016). รัชกาลที่ 9 กับคณะซาเลเซียนและการศึกษาเพื่ออาชีพ. สาร ธมอ. 35 

(30). (น. 35-36). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (มกราคม-เมษายน 2017). จุดเล็กๆ ให�ห�องเรียนพลเมืองที่ม�ุงเน�นความเป�นธรรมทางสังคม. สาร 

ธมอ. 36 (31) (น. 40-42) 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (พฤษภาคม - สิงหาคม 2560) เรื่องในบ�าน: คาทอลิกกับชีวิตแห�งการต�อรองในสังคมมลายูมุสลิม

และความรุนแรงถึงตาย. วารสารรูสมิแล, 38 (2). (น. 9-34). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�.(พฤษภาคม-สิงหาคม 2017). ฝ�นถึงการศึกษาไทย 4.0. สาร ธมอ. 36 (32) (น. 35-38) 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (อย�ูระหว�างการพิจารณาจากวารสารวิชาการระดับชาติ). การศึกษาคาทอลิกกับคุณูปการต�อ

การศึกษาเพื่อสันติภาพ: กรณีศึกษา “ระบบป�องกันแบบซาเลเซียน”. 
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พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (อยู�ระหว�างการพิจารณาจากวารสารวิชาการระดับชาติ). ถอดบทเรียนการสอน “ความ

เป�นธรรมทางสังคม” ผ�านรูปแบบการเรียนรู�จากประสบการณ� ในวิชาเลือกเสรี มสสศ. 102  สังคม สงคราม 

และสันติ 

นภารัตน� กรรณรัตนสูตร และ พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (มกราคม - เมษายน 2561). ถอดบทเรียนการพัฒนาส่ือการเรียน

การสอนสิทธิมนุษยชนในโรงเรียน: กรณีศึกษาการพัฒนาส่ือการเรียนการสอนเรื่องการค�ามนุษย�.  

 วารสารรูสมิแล, 39(1). (69-82). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (พฤษภาคม - สิงหาคม 2561). สวมบทคนในสนามสะท�อนเสียงสนทนาเห็นต�างต�อกรณี “ฮิญาบ” 

ป�ตตานี. วารสารรูสมิแล, 39(2), 21-32. 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน� และ กุสุมา กูใหญ�. การสํารวจสันติภาพกับการชี้วัดความสัมพันธ�ทางสังคม.(อยู�ระหว�างการ

พิจารณาวารสารวิชาการระดับชาติ, 2563). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน� และ โคทม อารียา.พระสงฆ�พุทธ กับ อิหม�าม: เพื่อนรักต�างศาสนาเพื่อสันติภาพ (อยู�ระหว�างการ

พิจารณาวารสารวิชาการระดับชาติ, 2563). 

 

ภาษาอังกฤษ 

Padtheera Narkurairattana. (2019). Micro-minority and Negotiated Lives in a Deadly Conflict Society: A 

case study of Sikhs in Pattani. Social Science Asia, 5(3),55-66. 

 

Presentation 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (กันยายน 2557). ป�าสงวนกับที่ดินทํากินของชาวบ�าน: จาก “ผู�บุกเบิก” กลายเป�น “ผู�บุกรุก” 

เสียงสะท�อนจากชุมชนคาทอลิก ต.คลองชะอุ�น อ.พนม จ.สุราษฎร�ธานี. บทความวิชาการนําเสนอในงาน

ประชุมวิชาการเรื่อง “ยุค คสช. และป�ญหาทรัพยากรธรรมชาติ”ณ ห�องประชุมจุมภฎ พันธุ�ทิพย� อาคาร

ประชาธิปก – รําไพพรรณี ชั้น 4 จุฬาลงกรณ�มหาวิทยาลัย วันที่ 17 กันยายน 2557 

Padtheera Narkurairattana. (November 2014).  Education programmes for non-violence and 

strengthening relationships across the ethnic and religious divide in Southern Thailand: An 

initiative experiment of teaching cultural fluency in catholic schools in Pattani. An article 

presented to Regional Consultation Meeting on Education and Resilience in East Asia and The 

Pacific: Developing Guidance for Programmes and Policies that Promote Social Cohesion and 

Comprehensive School Safety, 4-7th November 2014. At SEOMEO Innotech, Quezon City, 

Philippines. November 4th 2014.  

Padtheera Narkurairattana. (2015). Education Program for Relationship Strengthening Across Ethno-

Religious Divide: An Initiative of Teaching 'Cultural Fluency' In Catholic Schools, Southern 

Thailand. An article presented to ‘International, Intercultural, Interdisciplinary’ hosted by The 
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Second European Conference on Ethics, Religion & Philosophy 2015. Monday, July 6 - 

Wednesday, July 8, 2015. At Thistle Brighton, Brighton, East Sussex, United Kingdom. 

 

งานวิจัย 

โครงการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนต�อกระบวนการสันติภาพ จังหวัดชายแดนภาคใต�(Peace Survey). (2559 – 

ป�จจุบัน). พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�, นักวิจัย ร�วมกับนักวิจัยอีก 21 เครือข�ายองค�กร. (โครงการวิจัยต�อเนื่อง). 

ชเนตตี ทินนาม เจษฎา ศาลาทอง พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน� สมัชชา นิลป�ทม�. (2563). มาตรฐานการส่ือข�าวในสถานการณ�

ความขัดแย�ง. ทุนสนับสนุนจาก สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน� และกิจการ

โทรคมนาคมแห�งชาติ (กสทช.). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2563). เพื่อนรักต�างศาสนา: ผู�นํากับการสร�างสันติภาพและความปรองดองในสังคมไทย. ทุน

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยมหิดล. (กําลังดําเนินการ) 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2563). ถอดบทเรียนการสร�างความเสมอภาคทางการศึกษาแก�เยาวชนนอกระบบใน 4 จังหวัด 

พัทลุง ป�ตตานี ยะลา และนราธิวาส. (งานวิจัยกําลังดําเนินการ) 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2563). สันติภาพศึกษา: การศึกษาเพื่อสร�างสันติวัฒนธรรมสําหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล. (อยู�

ระหว�างการวิจัย). (งานวิจัยกําลังดําเนินการ). 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน� และ วิลาสินี โสภาพล. (2562). การสํารวจความคิดเห็นเรื่องสันติภาพในพื้นที่ความรุนแรงถึงตาย: 

บทเรียนจากนักวิจัยภาคสนามในชายแดนใต�. ทุนสนับสนุนจาก สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล และ สํานักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล�า. อยู�ระหว�างเขียนรายงานเพื่อป�ด

โครงการ. 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน� และคณะ. (2562). บทบาทนานาชาติกับกระบวนการสันติภาพชายแดนใต�และบางมุมมองต�อภาพ

อนาคต. ทุนสนับสนุนจาก สถาบันพระปกเกล�า. ป�ดโครงการ. 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2562). บทบาทผู�นําศาสนากับการสร�างสันติภาพในชายแดนใต�. ทุนสนับสนุนจาก กระทรวงการ

ต�างประเทศสหพันธรับสวิส. ป�ดโครงการ. 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2560). เรื่องในบ�านและการต�อรองในชีวิตประจําวันของคาทอลิกในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดน

ใต�. ป�ดโครงการ. 

พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2559). อ�านวรรณกรรมว�าด�วยการอย�รู�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต�ในรอบทศวรรษ

แห�งความรุนแรงถึงตาย (พ.ศ. 2547 -2557).ป�ดโครงการ. 

วิไลวรรณ จงวิไลเกษม และ พัทธ�ธีรา นาคอุไรรัตน�. (2561). ส่ือชายแดนใต�ในกระบวนการสันติภาพ: การลดทอนอคติ

และความเกลียดชังต�อพื้นที่และผู�คนในชายแดนใต�. สัญญาเลขที่ RDG60H0009 สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) ป�ดโครงการ. 
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การศึกษาอบรมต�างประเทศ 

ม.ค.2555 – ต.ค. 2555 The Asia Research Centre, Security, Terrorism and Counterterrorism Studies 

    Faculty of Arts, Education & Creative Media at Murdoch University. Australia. 

    Mentored by Assoc.Prof.Dr.Rajat  Ganguly, Murdoch University. 

4 พ.ย. – 7 พ.ย. 2557 Regional Consultation Meeting on Education and Resilience in East Asia and the 

Pacific: Programmes and Policies that Promote Social Cohesion and  

Comprehensive School Safety, at Pearl Hall, SEAMEO INNOTECH, Quezon City. 

Meeting & Workshop.  

1 ก.พ. - 7 ก.พ. 2558     Arts-based workshop for Practitioner’s Retreat on Religion in Conflict  

Transformation. At Village of Einsiedeln, Zurich, Switzerland  

โดยทุนสนับสนุนจาก The Swiss Federation Department of Foreign Affairs and  

The Center for Security Studies, Zurich. 

30 เม.ย. – 7 พ.ค. 2559  ศึกษาอบรมด�านการศึกษาเพื่อสร�างความเป�นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย  

ณ เมือง เมลเบิร�น ประเทศออสเตรเลีย ภายใต�การสนับสนุนจากมูลนิธิฟรีดริช เอแบรท 

27 ส.ค. – 2 ก.ย. 2560  ศึกษาดูงานด�านสิทธิมนุษยชนและการไกล�เกล่ียข�อพิพาท กรุงโซล เกาหลีใต�  

โดยทุนสนับสนุนจากหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง การเสริมสร�างสังคมสันติสุข  

สถาบันพระปกเกล�า 

22 – 28 ก.ย. 2560  Strengthening of the Thai Civic Education reform movement, the study trip to  

    Germany. Berlin, Germany. โดยทุนสนับสนุนจาก The Friedrich-Ebert-Stiftung. 

29 ก.ย. – 1 ต.ค. 2560 ศึกษาดูงานค�ายกักกันผู�ล้ีภัย Auschwitz-Birkenue ประเทศโปแลนด� ด�วยทุนส�วนตัว 

1 – 6 ก.ย.2562   ฝ�กอบรมด�านการเป�นคนกลางในการไกล�เกล่ียความขัดแย�ง หลักสูตร Religious  

Mediation Course 2019 ณ Centre of Lowenburge, Murten  

ประเทศสหพันธรัฐสวิส โดยทุนสนับสนุนจากกระทรวงการต�างประเทศ สหพันธรัฐสวิส 

 

การฝ�กอบรมในประเทศ (บางส�วน) 

13 – 20  ม.ค. 2562 ฝ�กอบรมหลักสูตร กระบวนกรด�านความเป�นธรรมทางสังคมมิติความเสมอภาคทางเพศ  

Facilitator for Social Justice. International Women's Partnership for Peace and  

Justice. Chaing Mai. Thailand โดยทุนสนับสนุนจาก สสส. 

20-28 ก.พ.2562  ฝ�กอบรมหลักสูตร กระบวนกรด�านความเป�นธรรมทางสังคมมิติความเสมอภาคทางเพศ  

    Facilitator for Social Justice. International Women's Partnership for Peace and  

Justice. Chaing Mai. Thailand โดยทุนสนับสนุนจาก สสส. 

16 – 21 ก.ค. 2562 ฝ�กอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนด�วยวิธีการสืบเสาะทางปรัชญา (Philosophical  
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Inquiry) โดย  Newton Academy, UK and กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

 

งานวิทยากรฝ�กอบรม/เสวนาวิชาการ (บางส�วน)  

25-26 มิ.ย.2563  วิทยากรฝ�กอบรมปฏิบัติการหลักสูตร การแปลงเปล่ียนความขัดแย�งด�วยสันติวิธี (ออนไลน�)  

“สันติภาพศึกษาสําหรับพลเมืองในยุคดิจิทัล”  

12-13 มิ.ย.2563  วิทยากรร�วมฝ�กอบรมปฏิบัติการจิตวิทยาการให�คําปรึกษา (ออนไลน�) สมาคมสมาคมคาทอลิก 

แห�งประเทศไทย  

13 มิ.ย.2563  วิทยากรร�วมเสวนา “บทบาทของครูและบุคลากรทางการศึกษากับ LGBTQ” จัดโดย  

ภาควิชาสังคมศึกษา คณะสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (Facebook Live) 

11 มิ.ย.2562  เสวนาวิชาการออนไลน� “มองอเมริกาหันมามองไทย: การศึกษา ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 

จะไปทางไหน?” จัดโดย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา  

มหาวิทยาลัยมหิดล ร�วมกับ มูลนิธิการศึกษาเพื่อสร�างพลเมืองไทย 

26-28 พ.ย. 2562  วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมปฏิบัติการ เรื่อง ศาสนสัมพันธ�ระดับชาติ ณ โรงแรม 

  เชียงใหม�ออร�คิด ปาร�ค จ.เชียงใหม� 

19 พ.ย. 2562 วิทยากรบรรยายเรื่อง “บทบาทของผู�นําชุมชนในการมีส�วนร�วมทางการเมืองกับรัฐสภา”  

  โครงการการเสริมสร�างความเป�นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ภาคกลาง ณ โรงแรมศรี 

  อู�ทอง แกรนด� จังหวัดสุพรรณบุรี จัดโดย สํานักประชาสัมพันธ� สํานักงานเลขาธิการสภา 

  ผู�แทนราษฎร 

30 ก.ย. -  1 ต.ค. 2562 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป�องคุ�มครองเด็กจากความรุนแรง 

  และการล�วงละเมิด ให�แก�คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนเซนต�โยเซฟ บางนา สมุทรปราการ 

26-27 ต..ค. 2562 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป�องคุ�มครองเด็กจากความรุนแรง

และการล�วงละเมิด ให�แก�คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนดาราสมุทร จ.ภูเก็ต 

18 ต.ค. 2562 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สันติภาพศึกษา กับการสร�างพลเมือง

ประชาธิปไตย ในงานมหกรรมการศึกษา EDUCA2019  ณ เมืองทองธานี 

27 -28 ก.ค. 2562 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป�องคุ�มครองเด็กจากความรุนแรง

และการล�วงละเมิด ให�แก�คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลสุราษฎร�ธานี 

22 -23 มิ.ย. 2562 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป�องคุ�มครองเด็กจากความรุนแรง 

  และการล�วงละเมิด ให�แก�คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลนครราชสีมา 

25-26 พ.ค. 2562 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป�องคุ�มครองเด็กจากความรุนแรง 

  และการล�วงละเมิด ให�แก�คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกสังกัดสังฆมณฑลเชียงใหม� 

8-9 มี.ค. 2562 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปกป�องคุ�มครองเด็กจากความรุนแรง 

  และการล�วงละเมิด ให�แก�คณะผู�บริหารและครูโรงเรียนคาทอลิกในเขตพื้นที่อัครสังฆมณฑล 
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  กรุงเทพฯ ณ บ�านผู�หว�าน อ.สามพราน จ.นครปฐม 

2558 – 2561  วิทยากรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ “สันติศึกษากับการศึกษาเพื่อสร�างความเป�นพลเมืองใน 

  ระบอบประชาธิปไตย” มหกรรมการศึกษา EDUCA2015, EDUCA 2016, EDUCA 2017,   

  EDUCA 2018 

19-21 ก.ค. 2561 วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สันติภาพศึกษา (Peace Education) แก� 

อาจารย�และบุคลากรทางการศึกษาและผู�สนใจ ณ สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

23 พ.ค. 2561 วิทยากรร�วมสนทนาในรายการ บ�ายโมงตรงประเด็น เรื่อง ถักทอสันติภาพชายแดนใต�  

  สถานีโทรทัศน�ไทยพีบีเอส  

23 พ.ค. 2561  ร�วมเสวนา กรณีความขัดแย�งอันเนื่องมาจากการขอคลุมฮิญาบในโรงเรียนอนุบาลป�ตตานี ณ 

สถานีไทยพีบีเอส (ถ�ายทอดสดทางส่ือสังคมออนไลน� (ThaiPBS Facebook live)   

15 พ.ค. 2561  วิทยากรกระบวนการฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สันติภาพศึกษา (Peace Education) แก�

คณะครูโรงเรียนมาแตร�เดอีวิทยาลัย 

6 มี.ค. 2561 วิทยากรกลุ�มย�อย หลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสําหรับผู�บริหาร 

  ระดับสูง (ปรม.) รุ�นที่ 21 สถาบันพระปกเกล�า  

5-6 ก.ย. 2560 วิทยากรฝ�กอบรมปฏิบัติการ “เด็ก เยาวชนไทยในยุค 4.0 รู�เท�าทันส่ือ” แก�คณะนักเรียน 

  โรงเรียน มารีย�อุปถัมภ� อ.สามพราน จ.นครปฐม 

11 ธ.ค. 2559 วิทยากรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ “สันติวิธีในโรงเรียน” ให�แก� ผู�บริหารและคณะครูโรงเรียน 

  เมืองป�ตตานี จ.ป�ตตาน ี

9-10 ธ.ค. 2559 วิทยากรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ “โรงเรียนสร�างพลเมืองประชาธิปไตย” ให�แก� ผู�ปกครอง ครู  

  และนักเรียนโรงเรียนบาโงปะแต อ.รือเสาะ จ.นราธิวาส 

ก.พ.- ก.ย. 2559  วิทยากรและนักวิชาการพี่เล้ียงติดตาม นิเทศ สถานศึกษาพัฒนาแนวคิดการศึกษาเพื่อสร�าง 

  พลเมืองประชาธิปไตย ตามหนังสือราชการ ศธ.04101/ว.1535 ลว.27 เม.ย. 2559 

15-16 ก.ย. 2559 วิทยากรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ “ขบ คิด เขียนอย�างไรให�ได�ตีพิมพ�” ให�แก�คณาจารย�และ

นักวิจัยของวิทยาลัยอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร�  

2557 – 2562 กระบวนกรและนักวิชาการ โครงการสานเสวนาระหว�างศาสนา สภาศาสนาเพื่อสันติภาพ  

 สภาศาสนสัมพันธ�แห�งประเทศไทย (Religions for Peace- Interreligious Council of 

Thailand) 

30 มกราคม 2559  วิทยากรดําเนินรายการ “พลเมืองไทย ร�วมใจพัฒนาการเมือง” เนื่องในวันคล�ายวันสถาปนา 

  สภาพัฒนาการเมือง ครบรอบ 8 ป� และงานสมัชชาพัฒนาการเมือง ประจําป� 2559 ในห�อง

นําเสนองานวิจัย หัวข�อ “กระบวนการบ�มเพาะเพื่อสร�างสํานึกคุณธรรม จริยธรรม และธรร

มาภิบาล” ณ โรงแรมรามา การ�เด�นท หลักส่ี กรุงเทพฯ 
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งานบริหารโครงการบริการวิชาการ 

พ.ศ. 2562- 2563  โครงการสานเสวนาศาสนสัมพันธ�สัญจรสู�สุขภาวะชายแดนใต� 

ต.ค. 2560 – ก.ย. 2561  หัวหน�าโครงการและวิทยากรกระบวนการสานเสวนาศาสนสัมพันธ�ผู�นําศาสนาในชายแดนใต�  

13-17 ส.ค. 2560  หัวหน�าโครงการป��นจักรยานสานสัมพันธ�เพื่อการอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

   ชายแดนใต� “ป��นไปสร�างความมั่นคงทางอาหาร”  

19-25 ม.ค. 2559            หัวหน�าโครงการป��นจักรยานสานสัมพันธ�เพื่อการอยู�ร�วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมชายแดนใต� 

2558 – 2561   หัวหน�าโครงการและกระบวนกรฝ�กอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการทักษะสิทธิและสันติ 

    วัฒนธรรมสําหรับพลเมืองประชาธิปไตยแก�ครูผู�สอนแก�คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาใน 

    จังหวัดชายแดนภาคใต� 

 

งานสอน  

มสสศ 102 สังคม สงคราม และสันต ิ       3 (3-0-3) 

มสสส 503 การแปลงเปล่ียนความขัดแย�งและทกัษะพื้นฐาน     3 (3-0-3) 

มสสส 504 วิธวีจิัยด�านสิทธิมนษุยชนและสันติภาพ      3 (3-0-3) 

มสสส 510 ประเด็นป�จจุบันเรือ่งสิทธิมนษุยชนและ/หรือสันติภาพ    3 (3-0-6) 

มสสส 521 ปรชัญาสันติภาพและทฤษฎีความขัดแย�งและสันติภาพ    3 (3-0-6) 

มสสส 526 ส่ือสารประเด็นสิทธิมนุษยชนและสันติภาพ      3 (3-0-6) 

มสสส 530 สัมมนาประเด็นสิทธิมนุษยชนและ/หรอืสันติภาพ     3 (3-0-6) 

มสสส 698 วทิยานิพนธ�         12 (0-36-0) 


	มสสส 698 วิทยานิพนธ์         12 (0-36-0)

