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1. หลักการและเหตุผล 
 

โดยภาพรวมแล้ว แม้สังคมไทยจะถือได้ว่าเป็นสังคมแห่งสันติเมื่อเปรียบเทียบกับอีกหลาย
ประเทศท่ัวโลก แต่ก็อาจมีบางช่วงเวลาที่ความขัดแย้งได้ปรากฏตัวขึ้นและมีแนวโน้มว่าจะกลับกลายเป็น
ความรุนแรง เริ่มแต่ระดับปัจเจกบุคคล ชุมชน องค์กร และหน่วยงานต่างๆ จนถึงระดับประเทศและ
ระหว่างประเทศ ซึ่งอาจมีสาเหตุพ้ืนฐานมาจากความไม่เป็นธรรมในสังคม การจัดสรรผลประโยชน์ที่    
ไม่เท่าเทียม ตลอดจนความแตกต่างทางด้านความคิดความเชื่อ วิถีชีวิต และวัฒนธรรม แม้ทุกฝ่ายจะ
พยายามแก้ไขปัญหาความขัดแย้งและความรุนแรงในอดีตที่ผ่านมา แต่หลายครั้งก็พบว่าปัญหายังคง
ด ารงอยู่ อันเนื่องมาจากการไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องเหมาะสม หรือการไม่ได้ค านึงถึงปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง ละเลยอัตลักษณ์และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและ
ชุมชนในพ้ืนที่ ซึ่งสะท้อนให้ว่าสังคมไทยยังขาดการเรียนรู้การป้องกัน แก้ไข และแปรเปลี่ยนความขัดแย้ง 
ตลอดจนการเยียวยาและสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

แนวทางหนึ่งที่จะท าให้สังคมเกิดความสันติสุขได้คือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งถือเป็น
กระบวนการที่ส าคัญ เพราะแม้คนในสังคมจะมีความแตกต่างหลากหลาย แต่หากได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น ทัศนคติ และประสบการณ์ร่วมกัน ก็จะท าให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เกิดความเข้าใจ
ร่วมกันในประเด็นปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความขัดแย้งและความรุนแรงที่ เกิดขึ้น                
โดยท้ายที่สุด แนวทางดังกล่าวจะก่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลาย      
เกิดเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบ มีความเท่าเทียมและความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เคารพในศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และความแตกต่างของกันและกัน  

ในปัจจุบัน รัฐบาลได้มีนโยบายที่จะมุ่งเน้นส่งเสริมให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในชาติ       
โดยขอให้ทุกคนร่วมมือกันในการฟ้ืนฟูประเทศชาติในทุกด้าน ซึ่งเป็นบทเรียนจากปัญหาความแตกแยก
และความไม่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่ผ่านมา ดังนั้น เพ่ือเป็นการตอบสนอง
นโยบายและเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติ สถาบันพระปกเกล้า         
โดยส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล ซึ่งมีพันธกิจในการจัดอบรม ศึกษาวิจัย และให้บริการวิชาการ       
แก่สั งคมในด้านการป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งและความรุนแรง จึ งได้ พัฒนาหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.- 4ส) ขึ้น โดยมีแนวคิดว่าหลักสูตรนี้จะเป็น
เวทีแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมซึ่งมาจากทุกภาคส่วนของสังคม ได้แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นร่วมกันอย่างอิสระ โดยใช้กรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างคนที่แตกต่างกัน
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ในแต่ละมิติมาใช้ในการศึกษาอบรม เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างกันในสังคมพหุวัฒนธรรมไทย 

 
 2. วัตถุประสงค์ 

 

ผู้เข้ารับการศึกษาอบรม จะต้องบรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้   
2.1 มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสภาพความขัดแย้ง สาเหตุ และวิธีแก้ไขปัญหา      

ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ความขัดแย้งทางการเมือ ง     
ความขัดแย้งจาก การจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม และความขัดแย้งในสังคมพหุลักษณ ์

2.2 มีทักษะเบื้องต้นในการสร้างสันติสุขในสังคม (Peacebuilding) ในมิติของการป้องกัน  
ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้น (Conflict Prevention) การจัดการและแก้ไขความขัดแย้ง (Conflict 
Resolution) การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้วไม่ให้กลายเป็นความรุนแรง (Conflict 
Transformation) และการเยียวยาสร้างความสมานฉันท์ให้กลับคืนสู่สังคมภายหลังความขัดแย้ง    
สิ้นสุดลง (Reconciliation)  

2.3 มีเจตคติที่ยอมรับและเห็นคุณค่าของความแตกต่างหลากหลายในสังคม รวมทั้งยึดมั่น  
สันติวิธีทั้งในส านึกและพฤติกรรม 

2.4 น าความรู้และประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจากการแลกเปลี่ยนกับบุคคลจากภาคส่วนต่างๆ      
ทั้งในชั้นเรียนและในพ้ืนที่มาวิเคราะห์เพ่ือหาแนวทางแก้ไขความขัดแย้งและสร้างสันติสุขในสังคม
อย่างเป็นระบบ พร้อมน าเสนอต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาต่อไป 

2.5 เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ซึ่งสะท้อน
ถึงความหลากหลายในสังคม อันจะน าไปสู่การเกิดเจตนารมณ์ร่วมที่จะสานต่อพลังในการเสริมสร้าง
สังคม สันติสุขในรูปของเครือข่ายผู้เข้ารับการศึกษาอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3. คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษาอบรม 
 

3.1 คุณสมบัติ  
 ผู้ที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข จะต้องมี
คุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ 
  ก. ภาครัฐ  
 (1)  สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
 (2)  สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
 (3) กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ  
 (4)  กรรมการการเลือกตั้ง ผู้ตรวจการแผ่นดิน ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ กรรมการสิทธิ 
  มนุษยชนแห่งชาติ กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ                  
 (5)  ข้าราชการการเมือง ต าแหน่งทีป่รึกษานายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษารัฐมนตรี เลขาธิการ 

นายกรัฐมนตรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เลขานุการรัฐมนตรี ผู้ช่วยเลขานุการ
รัฐมนตรี (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง) และ
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ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง (ซึ่งได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการฝ่ายรัฐสภา) ที่ด ารงต าแหน่งเทียบเท่า 

 (6)   รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา นายกองค์การบริหาร          
ส่วนจังหวัด ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี ประธานสภา
เทศบาล 

 (7)  ข้าราชการศาลยุติธรรม ตั้งแต่ต าแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้น (ชั้น 4)          
ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  ข้าราชการตุลาการศาลปกครอง ตั้งแต่ต าแหน่งรองอธิบดีศาล
ปกครองกลางหรือภูมิภาคขึ้นไปหรือเทียบเท่า  ข้าราชการอัยการ ตั้งแต่ต าแหน่ง
รองอธิบดีอัยการฝ่าย (ชั้น 6) ขึ้นไปหรือเทียบเท่า  

 (8)  ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ประเภทบริหารระดับต้น ผู้ด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการระดับสูงหรือผู้ด ารง
ต าแหน่งประเภทวิชาการระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป ข้าราชการรัฐสภาสามัญ หรือ
ข้าราชการประเภทอ่ืน ๆ ซึ่งด ารงต าแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนดังกล่าว
ข้างต้น ข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งด ารงต าแหน่ง
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี หรือด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่ารองศาสตราจารย์   

 (9) กรรมการของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือองค์กรก ากับดูแล 
(Regulator)  เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของหน่วยงานดังกล่าว ซึ่งด ารงต าแหน่ง
ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ช่วยผู้บริหารสูงสุด หรือเทียบเท่า 

 (10) เจ้าหน้าที่หรือพนักงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ยกเว้นส านักงานอัยการสูงสุด)     
ในกรณีที่ เป็นข้าราชการต้องด ารงต าแหน่งระดับเดียวกับข้าราชการพลเรือน      
ตามข้อ (10) ในกรณีที่มิใช่ข้าราชการต้องด ารงต าแหน่งระดับเดียวกับข้อ (11) 

 (11) นายทหาร หรือนายต ารวจที่มีชั้นยศอัตราเงินเดือนพันเอก (พิเศษ) นาวาเอก 
(พิเศษ) นาวาอากาศเอก (พิเศษ) หรือพันต ารวจเอก (พิเศษ) ขึ้นไป 

 

     ข. ภาคประชาชน   
 (1)  ผู้ประกอบกิจการ ผู้บริหารระดับสูงภาคเอกชน  
 (2)  ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรพัฒนาเอกชน 
   (3)  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าศาสนา หรือผู้น าชุมชน  
 (4)  ศิลปิน (นักร้อง นักแสดง ฯลฯ) ซึ่งมีประสบการณ์สูง และมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ 
 (5)  สื่อมวลชน ซึ่งมีประสบการณ์ในการประกอบวิชาชีพไม่น้อยกว่า 10 ปี 
     บุคคลตามข้อ ก. (8) (9) (10) (11) และ ข. (1) (2) ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า 35 ปี และไม่เกิน 
55 ปี ในวันเปิดรับสมัคร เว้นแต่ บุคคลในข้อ ก. (8) (9) (10) (11) ซึ่งด ารงต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน 
และมีอายุราชการเหลือไม่น้อยกว่า 2 ปี อาจได้รับพิจารณายกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุ 
  
 ค. บุคคลซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเชิญให้เข้ามาศึกษา เพราะมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์หรือเป็นผู้ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในการเสริมสร้างสังคมสันติสุขหรือสนับสนุนงานของสถาบัน
ต่อไป (บุคคลในข้อนี้อาจได้รับยกเว้นคุณสมบัติเรื่องอายุและการศึกษา) 
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หมายเหตุ 
1.  ผู้สมัครต้องส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรี หรือเทียบเท่าตามที่ส านักงานคณะกรรมการ      
 การอุดมศึกษา หรือ ก.พ. รับรอง หรือเคยด ารงต าแหน่งสมาชิกรัฐสภามาแล้ว 
2.  ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีสุขภาพสมบูรณ์ สามารถเดินทางไปศึกษาดูงานได้ตามที่หลักสูตรก าหนด 
3.  ผู้สมัครต้องสามารถเข้ารับการปฐมนิเทศหลักสูตร และการศึกษาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง              

ได้ตลอดหลักสูตรการศึกษา ในกรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการปฐมนิเทศหลักสูตรโดยมิใช่เหตุสุดวิสัย           
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นชอบให้ถือว่าสละสิทธิ์เข้ารับการศึกษา 

4.  ผู้สมัครจะต้องไม่เป็นนักศึกษาหลักสูตรอ่ืนในขณะเดียวกันกับการศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้าง
 สังคมสันติสุข ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เห็นว่าจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาในสถาบัน 
5. ผู้สมัครต้องไม่เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน ซึ่งได้รับการคัดเลือกในรุ่นที่ 7 หรือสมัครเข้ารับการ

คัดเลือกในรุ่นที่ 8 ได้แก่ พ่ี-น้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน และสามี-ภรรยา ที่จดทะเบียนสมรส 
หรือมิได้จดทะเบียนสมรสตามกฎหมาย ทั้งนี้ หากปรากฏทราบในภายหลัง คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้ออกจากการเป็นนักศึกษาในหลักสูตร 

 3.2 การคัดเลือก   
 การเข้ารับการคัดเลือกมีวิธีการดังต่อไปนี้    

(1) การเสนอชื่อโดยหน่วยงานซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯก าหนด  
  ให้หน่วยงานที่ก าหนดโดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่

ก าหนดไว้ข้างต้น เพ่ือเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกต่อไป  
(2) การสมัครโดยผู้สมัครเอง 
ให้บุคคลในข้อ 3.1 (ก) และ (ข) ที่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตร ยื่นใบสมัครพร้อมหนังสือ

สนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงาน (หากมี) และหนังสือรับรอง 2 ฉบับต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ 
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีสถาบันพระปกเกล้าก าหนด  

 

 3.3 การพิจารณาคัดเลือก  
 ให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯเป็นผู้พิจารณารายชื่อบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ       
ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ก าหนดและเสนอสภาสถาบันพระปกเกล้าเพ่ืออนุมัติให้เข้ารับ
การศึกษาอบรมต่อไป  
 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ และสภาสถาบันพระปกเกล้าทรงไว้ซึ่งสิทธิ์เด็ดขาดในการใช้
ดุลยพินิจคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์เบื้องต้นดังต่อไปนี้ 

1)  ผู้สมัครมีความสนใจหรือมีฐานความรู้ในประเด็นหลักตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร  
2)  ผู้สมัครมีความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างสันติสุขให้แก่สังคม สามารถเป็นตัวคูณในการขยาย

ผลการเรียนรู้และขับเคลื่อนงานเสริมสร้างสังคมสันติสุขของสังคมอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายหลังจากการส าเร็จการศึกษาไปแล้ว 
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3)  องค์ประกอบของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความหลากหลายและครอบคลุมหน่วยงานและ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเด็นศึกษาหลักตามที่หลักสูตรก าหนดในแต่ละรุ่น รวมทั้งมีสัดส่วนระหว่าง
ภาครัฐกับภาคประชาชนที่ใกล้เคียงกัน 

 
4. จ านวนผู้เข้ารับการศึกษาอบรม  

 

สถาบันพระปกเกล้าจะพิจารณารับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมประมาณรุ่นละไม่เกิน 100 คน   
โดยพิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของสถาบันพระปกเกล้าที่จะก าหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ
ส าหรับหลักสูตร  

 
  

5. รูปแบบการจัดการศึกษาอบรม 
 

หลักสูตรมีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้มีความรอบรู้ ความเข้าใจ มีความ
ร่วมมือ  มีการประสานงาน และมีประสบการณ์ในการจัดการความขัดแย้ง ดังนั้น การวัดและ
ประเมินผลของการศึกษาที่ก าหนดไว้จึงมิได้มุ่งเน้นไปที่ส่วนบุคคลเท่านั้น หากแต่ต้องการประเมินผล
ส าเร็จที่ได้จากการท างานร่วมกันของผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเป็นส่วนรวมด้วย ดังนั้น วิธีด าเนินการ
จัดการเรียนรู้ ที่น ามาใช้จึงมีลักษณะที่จะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมแต่ละคน
พัฒนาแนวความคิดของตนและมาแลกเปลี่ยนกับผู้เข้ารับการศึกษาอบรมอ่ืนๆ เนื่องจากผู้เข้ารับ
การศึกษาอบรมที่ได้รับการคัดเลือกส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้าน
ต่าง ๆอยู่แล้ว จึงน่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  
 ส าหรับขอบเขตและกรอบการศึกษานั้น จะเน้นให้ครอบคลุมการสร้างสันติสุขในสังคม 
(Peacebuilding) ในมิติของการป้องกันความขัดแย้งรุนแรงที่จะเกิดขึ้น การจัดการและแก้ไขความ
ขัดแย้ง (Conflict Management/ Resolution) การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งที่เกิดขึ้นแล้ว             
ให้กลายเป็นพลังสร้างสรรค์ (Conflict Transformation) และการเยียวยาสร้างความสมานฉันท์        
ให้กลับคืนสู่สังคมภายหลังความขัดแย้งสิ้นสุดลง (Reconciliation) โดยรูปแบบวิธีการจัดการเรียนรู้    
จะประกอบด้วยการศึกษาเรียนรู้   เชิงวิชาการ การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์  และการ
ขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเพ่ือสร้างสังคม สันติสุข โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 

5.1 การศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการ 
การศึกษาเรียนรู้เชิงวิชาการนี้จะประกอบไปด้วยการบรรยายทั้งในและนอกห้องเรียนและการ

อ่านเอกสารประกอบ 
     5.1.1 การบรรยาย/อภิปราย 
     การบรรยาย/อภิปรายในห้องเรียนจะมีสัดส่วนประมาณ 1 ใน 3 ของเวลาการศึกษาอบรม

ทั้งหมด โดยเป็นรูปแบบการศึกษาหลักที่ใช้กันทั่วไป เป็นวิธีการปฏิบัติขั้นมูลฐานในการพัฒนาความรู้ 
ความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ตามหัวข้อวิชาที่ก าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มวิชา 

     5.1.2 การอ่านเอกสารประกอบ 
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     การอ่านเอกสารประกอบ มีความมุ่งหมายที่จะให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมเกิดความรู้ความ
เข้าใจในรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งได้แก่ การศึกษาค าบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย เอกสาร
แนะน า รวมทั้งเอกสารสิ่งพิมพ์ที่เก่ียวข้องกับเนื้อหาของหลักสูตรด้วย   

 
 
 

5.2 การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์ 
การเสริมสร้างประสบการณ์เชิงประจักษ์นี้จะเป็นการศึกษาดูงานกรณีความขัดแย้งในพ้ืนที่

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ นับว่าเป็นวิธีการเรียนการสอนหลักของหลักสูตรนี้ เนื่องจากมี
สัดส่วนประมาณ 2 ใน 3 ของเวลาการศึกษาอบรมทั้งหมด โดยมีความมุ่งหมายส าคัญที่จะสร้างโอกาส
ให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้ลงพ้ืนที่จริง ซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันไปตามบริบทของความขัดแย้ งที่
เกิดข้ึน  

การศึกษาดูงานกรณีความขัดแย้งในพ้ืนที่ต่าง ๆ จะแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ การศึกษาดูงาน
ในประเทศและต่างประเทศ  

5.2.1 การศึกษาดูงานภายในประเทศ  
การศึกษาดูงานภายในประเทศจะเป็นการจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมทุกคนได้เดินทาง                

ลงพื้นที ่4 ครั้ง โดยพื้นที่ดูงานจะข้ึนอยู่กับประเด็นที่จะศึกษาเป็นหลัก (issue-oriented)  
 5.2.2 การศึกษาดูงานต่างประเทศ  

     การศึกษาดูงานต่างประเทศจะเป็นการจัดให้ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมได้เดินทางไปในพ้ืนที่                     
ที่ก าหนด จ านวน 1 ครั้ง โดยอาจจะเป็นประเทศภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือนอก
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสถานการณ์  

     ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมที่จะสามารถเข้าร่วมการศึกษาดูงานต่างประเทศได้ จะต้องมี
เวลาเรียนในช่วงตั้งแต่เปิดหลักสูตรจนกระทั่งถึงก่อนการเดินทางไปต่างประเทศหนึ่งเดือน ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 60  

 

5.3 การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเพื่อสร้างสังคมสันติสุข 
การขับเคลื่อนประเด็นสาธารณะเพ่ือสร้างสังคมสันติสุขนี้ประกอบไปด้วยการจัดท ารายงาน  

ถอดบทเรียนกิจกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขและการเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือน าเสนอผลการท างาน 

     5.3.1 การจัดท ารายงานถอดบทเรียนกิจกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุข  
     การจัดท ารายงานถอดบทเรียนกิจกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขจะเป็นงานของรุ่น              

โดยในช่วงต้นของหลักสูตร ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมและคณาจารย์ที่ปรึกษาจะเป็นผู้ร่วมกันก าหนด
ประเด็นที่จะด าเนินการเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสันติสุข และหลังจากด าเนินการแล้วให้
ร่วมกันเขียนวิเคราะห์ถอดบทเรียนถึงสิ่งที่ได้ด าเนินการมา 

5.3.2 การน าเสนอผลงานของรุ่นต่อสาธารณะ 
      หลังจากที่นักศึกษาได้ศึกษาหรือด าเนินการผลักดันประเด็นส าคัญต่อการสร้างสันติสุข                

ในสังคมให้เกิดผลแล้ว ให้น ารายงานถอดบทเรียนกิจกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขของรุ่นมาเสนอ            
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือน าเสนอผลงานของรุ่นต่อสังคมและผู้เกี่ยวข้องต่อไป 
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6. ระยะเวลาและสถานที่ศึกษาอบรม 
  

การศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข จะใช้เวลาศึกษาอบรม
ประมาณ 9 เดือน โดยมีเวลาเรียนปกติทุกวันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.  ณ สถาบันพระปกเกล้า 
หรือสถานที่อ่ืนที่สถาบันฯ ก าหนด 

 
7. การส าเร็จการศึกษาอบรม  

 

7.1 เกณฑ์การประเมินผล 
 ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตรจะเป็นผู้ผ่านและส าเร็จการศึกษาอบรมเมื่อปฏิบัติตาม
เกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

7.1.1 มีเวลาเรียนในชั้นเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาทั้งหมด (จ านวน 156 ชั่วโมง) 
และไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของแต่ละกลุ่มวิชา (กลุ่มวิชาที่ 1 – 5)  

7.1.2 เข้าร่วมศึกษาดูงานภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาดูงานในประเทศ
ทั้งหมด เว้นแต่กรณีมีเหตุสุดวิสัยหรือความจ าเป็นเร่งด่วนอันมิอาจหลีกเลี่ยงได้  

7.1.3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
7.1.4 ด าเนินการตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้  

    ก) งานส่วนบุคคล 

 ส่ง “บันทึกประเด็นเรียนรู้” (Reflection Memo) ซึ่งเป็นงานเขียนที่
สะท้อนความคิดเห็นที่ได้จากการเรียนรู้ในประเด็น; 

1) ความเข้าใจพ้ืนฐานความขัดแย้งและสันติวิธี  
2) การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์  
3) กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้  
4) การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติบนความเห็นต่างทางการเมือง   
5) การจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยสันติวิธี  

รวมทั้งหมด 5 ชิ้นงาน ชิ้นงานละไม่น้อยกว่า 2 หน้า โดยก าหนดส่งภายใน
หนึ่งสัปดาห์หลังจากเรียนจบแต่ละกลุ่มวิชา 

 ส่ง “บันทึกการศึกษาดูงาน” ซึ่งเป็นงานเขียนที่สะท้อนความคิดเห็นที่ได้
จากการลงพ้ืนที่ศึกษาดูงานในแต่ละครั้ง จ านวนไม่น้อยกว่า 1 หน้า      
รวมทั้งหมด 4 ชิ้นงาน โดยก าหนดส่งภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากการศึกษา
ดูงานแต่ละครั้ง 

 ส่ง “ประมวลบทเรียนการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” ซึ่งเป็นงานเขียน       
ที่ประมวลความรู้ที่ตกผลึกมาจากกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่ได้ตลอด
หลักสูตร พร้อมกับระบุว่าจะน าความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการท างานได้
อย่างไร จ านวนไม่น้อยกว่า 5 หน้า ทั้งหมด 1 ชิ้นงาน โดยก าหนดส่งในวัน
ปัจฉิมนิเทศ    
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ข) งานกลุ่ม 

 ส่ง “รายงานถอดบทเรียนการสร้างสันติสุขในต่างประเทศ” จ านวน        
1 ชิ้นงานตามกลุ่มของตน โดยก าหนดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายในหนึ่ง
เดือนหลังจากเสร็จสิ้นการศึกษาดูงานต่างประเทศ    

ค) งานรุ่น 

 ส่ง “รายงานถอดบทเรียนกิจกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุข” จ านวน 
1 ชิ้นงาน โดยก าหนดจัดเวทีสาธารณะและส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน
หนึ่งเดือนหลังการปัจฉิมนิเทศ    

7.1.5 ผ่านการพิจารณาจากคณะอาจารย์ก ากับบทเรียนโดยการรับรองของคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล 

7.1.6 ไม่มีความประพฤติเสียหาย และไม่ด าเนินการใดๆ อันน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชื่อเสียงของสถาบันพระปกเกล้า 

ทั้งนี้ ผู้ส าเร็จการศึกษาอบรมตามหลักสูตรนี้ จะได้รับ “ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้าง
สังคมสันติสุข” (หรือ “ประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติมศักดิ์การเสริมสร้างสังคมสันติสุข” ในกรณีของ       
ผู้เข้ารับการอบรมที่มิได้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี) โดยมีศักดิ์และสิทธิแห่งประกาศนียบัตร
ชั้นสูงทุกประการ 

7.2 การขอเทียบหลักสูตร 
สถาบันฯ ไม่มีนโยบายที่จะน าหลักสูตรนี้ไปขอเทียบจากส่วนราชการใดเพ่ือใช้ในการให้มี

คุณสมบัติเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งในราชการ  
 

8. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 

ส านักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า 
 

9. ค่าลงทะเบียน 
 

หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณ
ของแผ่นดิน สามารถจัดการศึกษาได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย  
10. โครงสร้างหลักสูตร 
       

10.1 จ านวนชั่วโมง 
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข มีจ านวนชั่วโมงทั้งสิ้น 456 ชั่วโมง          

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       10.1.1 การเรียนการสอนในชั้นเรียน รวม 120 ชั่วโมง  

กลุ่มวิชาที่ 1: ความเข้าใจพ้ืนฐานความขัดแย้งและสันติวิธี (39 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 2: การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ ์(12 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 3: กระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (18 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 4: การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติบนความเห็นต่างทางการเมือง (21 ชม.) 
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กลุ่มวิชาที่ 5: การจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยสันติวิธี (15 ชม.)  
กลุ่มวิชาที่ 6: ประสบการณ์การสร้างสังคมสันติสุขในต่างประเทศ (9 ชม.) 
กลุ่มวิชาที่ 7: การอภิปรายประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน (Current Issues) (6 ชม.) 

10.1.2  การปฐมนิเทศและการปัจฉิมนิเทศ รวม 42 ชั่วโมง 
- การปฐมนิเทศ (24 ชม.) 
- การปัจฉิมนิเทศ (18 ชม.)  

10.1.3  การศึกษาดูงาน อภิปรายแลกเปลี่ยน และบอกเล่าเรื่องราวจากการศึกษาดูงาน รวม 171 ชั่วโมง 
- การชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานในชั้นเรียน 4 ครั้ง (12 ชม.) 
- การชี้แจงวัตถุประสงค์การศึกษาดูงานต่างประเทศประเทศ 1 ครั้ง (3 ชม.) 
- การศึกษาดูงานภายในประเทศและอภิปรายแลกเปลี่ยนผลการศึกษาใน 4 พ้ืนที่ (108 ชม.)  
- การศึกษาดูงานต่างประเทศ: ภายในหรือภายนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (42 ชม.) 
- การน าเสนอผลการศึกษาดูงานต่างประเทศในชั้นเรียน (6 ชม.) 

10.1.4 การจัดท ารายงานถอดบทเรียนกิจกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (งานรุ่น) รวม 117 ชั่วโมง 
- การปรึกษาหารือกับอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ก ากับบทเรียนในชั้นเรียน (27 ชม.) 
- การวางแผน แบ่งงาน และด าเนินการจัดท าเอกสารวิชาการรุ่น (90 ชม.) 

10.1.5 การเปิดเวทีสาธารณะเพ่ือน าเสนอรายงานฯ รวม 6 ชั่วโมง 
 
 

10.2 เนื้อหาวิชา  
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข ได้แบ่งออกเป็น 7 กลุ่มวิชา โดยแต่ละ

กลุ่มวิชามีหัวข้อวิชาดังต่อไปนี้ 
 

กลุ่มวิชาที่ 1:  ความเข้าใจพื้นฐานความขัดแย้งและสันติวิธี รวม 13 วิชา (39 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้ง และแนวทางในการใช้สันติวิธีในการ
ป้องกันและแก้ไขความขัดแย้งไม่ให้แปรเปลี่ยนเป็นความรุนแรงอย่างถูกต้อง  

2. เพ่ือให้นักศึกษามีวิธีคิดและทักษะเบื้องต้นที่เหมาะสมในการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติ
วิธี ตลอดจนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม 

3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดและทักษะที่ได้รับกับการด าเนินชีวิตประจ าวัน
และการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ   

หัวข้อวิชา 
1. สถานการณ์ความขัดแย้งจากสังคมโลกสู่รากหญ้าไทย 
 ภาพรวมของสถานการณ์ความขัดแย้งจากระดับประชาคมระหว่างประเทศสู่ท้องถิ่นชุมชน

ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์ให้เห็นความเชื่อมโยง ตลอดจนความคล้ายคลึง
และความแตกต่างโดยรวมของความขัดแย้งในระดับต่างๆ  

 



12 รายละเอียดหลักสูตร 
ประกาศนียบตัรช้ันสูงการเสริมสรา้งสังคมสันตสิุข รุ่นที่ 8 

 

2. ความขัดแย้ง – อ านาจ – ความรุนแรง 
 ธรรมชาติ ความหมาย และความสัมพันธ์เชื่อมโยงของความขัดแย้ง อ านาจ และความ

รุนแรง เพ่ือให้เห็นปัจจัยส าคัญที่เป็นตัวก าหนดพลวัตของอ านาจและความขัดแย้งว่าจะ
คลี่คลายหรือขยายตัวไปสู่ความรุนแรง  

3. แนวคิดพื้นฐานและองค์ความรู้ใหม่ (state of the art) ว่าด้วยความขัดแย้งและสันติภาพ  
แนวคิดพ้ืนฐานผ่านทฤษฎีหลักที่ส าคัญต่อการท าความเข้าใจความหมายและคุณลักษณะ
ของความขัดแย้งและสันติภาพ รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ของวงวิชาการสันติศึกษาและของ
นักปฏิบัติซึ่งเป็นข้อถกเถียงล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสันติภาพจากพ้ืนที่ต่างๆทั่วโลก  

4. สันติวิธีในสังคมไทย: การรับรู้และความเข้าใจ 
ความหมายและหลักการของสันติวิธี ตลอดจนการรับรู้ (perception) และความเข้าใจ
ของสังคมไทยที่มีต่อแนวคิดสันติวิธี 

5. มิติใหม่ของความม่ันคงแห่งชาติภายใต้กรอบแนวคิดสันติวิธี 
ความหมายของความมั่นคงแห่งชาติในมุมมองใหม่ที่ให้ความส าคัญกับความมั่นคงของ
มนุษย์ (human security) ความสัมพันธ์เชื่อมโยงของความมั่นคงแห่งชาติในมิติใหม่กับ
การใช้สันติวิธี ตลอดจนนัยส าคัญต่อการสร้างสันติสุขในสังคมไทย 

6. ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม – ความรุนแรงซ่อนรูป 
ความรุนแรงในอีกรูปแบบหนึ่งที่แฝงซ่อนอยู่และมักจะถูกมองข้ามจากผู้คนในสังคมนั้นคือ
ความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ซึ่งฝังรากลึกอยู่ในระบบการศึกษา กระบวนการขัดเกลาทาง
สังคม และระเบียบแบบแผนประเพณีปฏิบัติในสังคม การวิเคราะห์รากเหง้าของความ
รุนแรงให้ลงลึกถึงชั้นวัฒนธรรมจึงเป็นสิ่งจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจความรุนแรงที่ไปไกล
กว่าปรากฏการณ์ทางกายภาพ 

7. บทบาทสื่อในสถานการณ์ความขัดแย้ง (peace journalism) 
บทบาทของสื่อสารมวลชนทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุโทรทัศน์ และสื่อออนไลน์ในสถานการณ์
ความขัดแย้ง โดยพิจารณาทั้งในบทบาทการรายงานข่าวเหตุการณ์ความขัดแย้งและ     
การสร้างสันติภาพว่ามีส่วนอย่างไรต่อการเกิดขึ้น ด ารงอยู่ และเปลี่ยนแปลงไปของ
สถานการณ์  

8. ปฏิบัติการไร้ความรุนแรง (Nonviolent Action) ในฐานะยุทธวิธีแก้ไขความขัดแย้ง 
แนวคิดและลักษณะของปฏิบัติการไร้ความรุนแรงในฐานะยุทธวิธีแก้ไขความขัดแย้ง                   
โดยพิจารณาถึงความเป็นมา พัฒนาการ และการปฏิบัติจริงในบริบทที่แตกต่างหลากหลาย 
ตลอดจนผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อสถานการณ์ความขัดแย้ง 

9. ประชาเสวนาหาทางออก (Public Deliberation): กรณีศึกษาการมองภาพอนาคต      
การเมืองไทย 
หลักคิดส าคัญและวิธีการจัดกระบวนการประชาเสวนาหาทางออก โดยยกกรณีศึกษาการ
มองภาพอนาคตการเมืองไทยเพ่ือให้เห็นรูปธรรมชัดเจนของการน าไปประยุกต์ใช้           
ในสถานการณ์ท่ีต้องมีการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย  
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10. ศาสตร์และศิลป์แห่งการเจรจา (Negotiation) และการไกล่เกลี่ย (Mediation)  
หลักคิดส าคัญและวิธีการจัดกระบวนการในการเจรจาและการไกล่เกลี่ย ความเชื่อมโยง
ของการเจรจาและการไกล่เกลี่ย ปัจจัยแห่งความส าเร็จและข้อจ ากัดของเครื่องมือนี้        
ในการจัดการความขัดแย้งในระดับบุคคล ชุมชน และประเทศชาติ โดยสะท้อนบทเรียน
จากกรณีศึกษาต่างๆ  

11. การสื่อสารประเด็นสาธารณะเพื่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย   
หลักการและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนข้อท้าทายในการรณรงค์สื่อสารประเด็นสาธารณะ
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ภายใต้บริบทของสังคมไทย 

12. กระบวนการสานเสวนา “รุ่นเราจะท าอะไรร่วมกันเพื่อเสริมสร้างสันติสุขในสังคม” 
หลักคิดส าคัญและวิธีการจัดกระบวนการสานเสวนาเพ่ือตอบโจทย์การท างานร่วมกัน    
ของรุ่น โดยแบ่งออกเป็นช่วงการระดมสมองค้นหาประเด็น การเสวนาแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น และการสรุปฉันทามติร่วม 

13. การท างานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) ในการสร้างสันติสุข: ข้อคิดและ    
ข้อปฏิบัติ 
หลักการและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนข้อท้าทายในการท างานร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการสร้างสังคมสันติสุขตามที่ตั้งไว้ ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับกลุ่มคนจ านวนมากทั้งในแนวราบและแนวดิ่งจากภาคการเมือง ภาคข้าร าชการ       
ภาควิชาการ และภาคประชาชน  
 

กลุ่มวิชาที่ 2:  การอยู่ร่วมกันในสังคมพหลุักษณ์ รวม 4 วิชา (12 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจลักษณะของสังคมพหุลักษณ์อย่างครบถ้วน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงปัจจัยส าคัญอันเกี่ยวเนื่องกับความเป็นพหุลักษณ์ ทั้ งที่เป็น

ปัจจัยไปสู่ความขัดแย้งรุนแรงและการเสริมสร้างสันติสุขในสังคม 
หัวข้อวิชา 

1. ความหลากหลายทางวัฒนธรรม: ต้นทุนของสังคมในการพัฒนาและสร้างสันติสุข  
ลักษณะของสังคมพหุวัฒนธรรม โดยพิจารณาความเชื่อมโยงระหว่างความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมกับการเกิดข้ึนของความขัดแย้ง ความรุนแรง และสันติสุขในสังคมไทย  

2. ชาติพันธุ์กับการจัดการประชากรในสังคมไทย 
ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ความแตกต่างระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆกับกลุ่มคนส่วนใหญ่ของประเทศ ปัจจัยที่อาจส่งผลต่อความสัมพันธ์ทั้งในเชิงบวกคือ
การอยู่ร่วมกันในสังคม และเชิงลบคือความขัดแย้งรุนแรงระหว่างกัน 

3. การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างทางศาสนา  
มิติหนึ่งของความแตกต่างหลากหลายในสังคมปัจจุบัน คือ ศาสนา ซึ่งเป็นปัจจัยที่สามารถ
ส่งผลบวกหรือลบต่อการอยู่ร่วมกันของผู้คนในสังคม โดยเฉพาะในสังคมที่มีชาวมุสลิมเป็น
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คนส่วนน้อยซึ่งอาจจะมีกระบวนการสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจระหว่างชนต่าง               
ศาสนิกอยู่ไม่มากนัก การท าความเข้าใจหลักศรัทธาและแนวปฏิบัติทางศาสนาระหว่างกัน
จึงเป็นสิ่งส าคัญต่อการสร้างสังคมสันติสุข  

4. จินตนาการความเป็นไทย: ทางรอดของสังคมไทย  
นิยามความเป็นไทยแบบดั้งเดิมและจินตนาการใหม่ความเป็นไทยที่ยึดโยงและให้
ความส าคัญกับความหลากหลายในมิติต่างๆที่ด ารงอยู่ในสังคม ตลอดจนนัยส าคัญต่อการ
สร้างสันติสุขในสังคมพหุลักษณ์ 

 

กลุ่มวิชาที่ 3:  กระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 6 วิชา (18 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุรากเหง้า และแนวทางการแก้ไขจากหลายมุมมอง  
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญของอัตลักษณ์ในฐานะปัจจัยที่อาจจะก่อให้เกิด

ความขัดแย้งรุนแรงหรือเสริมสร้างสันติสุขในสังคม 
หัวข้อวิชา 

1. ประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กับส่วนกลาง 
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่บริเวณจังหวัดชายแดน
ภาคใต้กับส่วนกลางในแง่มุมที่ส่งผลต่อความเป็นไปของสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิด
ขึ้นอยู่ในปัจจุบัน 

2. อัตลักษณ์กับการบริหารปกครองเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ 
ความเชื่อมโยงและนัยส าคัญของอัตลักษณ์กับการบริหารปกครองต่อสถานการณ์ความ
ขัดแย้งและแนวทางการแก้ไขความขัดแย้ง เพื่อเรียนรู้การอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง โดย
พิจารณาในมิติการบริหารปกครองที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์และวิถีวัฒนธรรมในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้  

3. เสียงจากหมู่บ้านเพื่อการแก้ปัญหาที่ยั่งยืน 
ความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนในระดับฐานรากของสังคม โดยพิจารณาจากผลการ
ส ารวจความคิดเห็น รายงานการศึกษา และเสียงสะท้อนจากผู้น าและประชาชนในหมู่บ้าน 
เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน และแก้ไขความขัดแย้งในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้โดยรวมอย่างยั่งยืนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

4. เงื่อนไขแห่งความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ศึกษาเงื่อนไขของความรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือมุ่งท าความเข้าใจ
สาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งรุนแรงและแสวงหาแนวทางในการปลดเงื่อนไขอย่างเป็น
ระบบและรอบด้าน 
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5. ทางออกจากความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากมุมมองของภาคส่วนที่
เกี่ยวข้อง   
มุมมองต่อทางออกที่เป็นไปได้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและการเสริมสร้างสันติสุข  
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้จากภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับการสร้างสันติภาพในพ้ืนที่  

6. กระบวนการสันติภาพ (Peace Process): ประสบการณ์จากต่างประเทศ 
ความหมายและความส าคัญของกระบวนการสันติภาพในฐานะที่เป็นกระบวนการแสวงหา
ทางออกจากสถานการณ์ความขัดแย้งรุนแรงที่ยืดเยื้อ (Protracted Conflict) โดยพิจารณา
ประสบการณ์จากต่างประเทศ เพ่ือเรียนรู้บทเรียน ปัจจัยแห่งความส าเร็จและล้มเหลว    
ในพ้ืนที่ต่างๆ ที่มีความขัดแย้งทางอัตลักษณ์เช่นเดียวกับกรณีจังหวัดชายแดนภาคใต้  

 

กลุ่มวิชาที่ 4:  การสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติบนความเห็นต่างทางการเมือง รวม 7 วิชา               
(21 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจสภาพปัญหา สาเหตุรากเหง้า และแนวทางการแก้ไขจากหลายมุมมอง  
2. เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักและรับรู้ถึงมุมมองที่แตกต่างต่อปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง

และแนวทางการสร้างความสมานฉันท์ของคนในชาติบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่รอบด้าน  
หัวข้อวิชา 

1. เหตุแห่งความขัดแย้งและแนวทางการสร้างความปรองดองในชาติ 
สาเหตุรากเหง้าของความขัดแย้งและแนวทางการสร้างความปรองดองในชาติ โดยพิจารณา
ข้อเหมือนและข้อแตกต่างของผลการศึกษาจากคณะกรรมการชุดต่างๆ  

2. แนวทางการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย 
แนวทางการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ตลอดจนแนวทาง
การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ซึ่งเป็นประเด็นปัญหาพ้ืนฐานที่ด ารงอยู่มา
อย่างต่อเนื่องในสังคมไทย 

3. ว่าด้วยหลักนิติรัฐนิติธรรมกับสังคมสันติสุข  
ความหมาย ความส าคัญ และรูปธรรมของการใช้หลักนิติรัฐและนิติธรรมในการป้องกัน
ความขัดแย้งรุนแรง และสร้างสันติสุขในสังคมการเมืองไทย ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4. กระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน (Transitional Justice) กับการสร้างความ
สมานฉันท์ในสังคม 
หลักคิดและแนวทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมของกระบวนการยุติธรรมในระยะเปลี่ยนผ่าน 
ตลอดจนเงื่อนไขและปัจจัยส าคัญที่ต้องค านึงถึงในการใช้กระบวนการดังกล่าวเพ่ือเป็น
ส่วนหนึ่งในการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยพิจารณาจากบทเรียนในพ้ืนที่ขัดแย้ง
รุนแรงต่างๆ   
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5. วาทกรรมประชาธิปไตย: ข้อถกเถียงเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมไทย 
วาทกรรมประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างกันในสังคมการเมืองไทย เพ่ือท าความเข้าใจ
มุมมองและสาเหตุของการตีความหมายประชาธิปไตยที่แตกต่างกันดังกล่าว และแสวงหา
ความหมายของประชาธิปไตยไทยที่น าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคม 

6. พัฒนาการของการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยไทย 
พัฒนาการการเมืองภาคประชาชนในระบอบประชาธิปไตยของไทย เพ่ือท าความเข้าใจ
ปรากฏการณ์และพลวัตของการเมืองไทยที่มีความหลากหลายทั้งในแง่ของวิธีการและ
เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ พ.ศ.2540 เป็นต้นมา 

7. การสร้างพลังพลเมืองเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 
แนวทางการสร้างส านึกความเป็นพลเมืองและพลังพลเมืองในการมีส่วนร่วมต่อการก าหนด
นโยบายสาธารณะ การแสดงออกซึ่งความต้องการ และการขับเคลื่อนวาระทางสังคม 
การเมือง เศรษฐกิจเพ่ือการพัฒนาประเทศ  

 

กลุ่มวิชาที่ 5:  การจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยสันติวิธี รวม 5 วิชา (15 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้นักศึกษาเข้าใจภาพรวมของการจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สภาพปัญหา 
สาเหตุของความขัดแย้ง และแนวทางการแก้ไขจากหลายมุมมอง  

2. เพ่ือให้ตระหนักถึงความส าคัญและความสมดุลระหว่างการพัฒนากับการจัดการฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยสันติวิธี  

หัวข้อวิชา 
1. หลักสิทธิมนุษยชนในเรื่องสิ่งแวดล้อมและหลักคิดเรื่องสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญ 

หลักการ แนวคิดความส าคัญของสิทธิมนุษยชนและสิทธิชุมชนตามที่รัฐธรรมนูญก าหนดไว้  
2. การจัดการฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมด้วยสันติวิธี 

แนวทาง รูปธรรม และอุปสรรคของการใช้สันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งเรื่องฐาน 
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในสังคมไทย  

3. กรณีศึกษาสิทธิชุมชนท้องถิ่น  
ผลกระทบสิทธิชุมชนทั้งในเชิงบวกและลบต่อการจัดการทรัพยากรผ่านกรณีศึกษา            
ที่เกิดขึ้นจริงในท้องถิ่นซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการบริหารจัดการในระดับชาติ 

4. การขับเคลื่อนวาระสิ่งแวดล้อม 
บทบาทของพลเมืองต่อการริเริ่มก าหนด รณรงค์ผลักดัน และขับเคลื่อนวาระสิ่งแวดล้อม
ในส่วนเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะและการด าเนินกิจกรรมของภาคประชาสังคม           
ซึ่งนับวันจะเป็นประเด็นที่มีความส าคัญมากขึ้นในหลากหลายมิติต่อการสร้างสังคมสันติสุข 
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5. ว่าด้วยการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม  
มุมมองเก่ียวกับการพัฒนาและการอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งมิติที่สอดคล้องกันและ
ขัดแย้งกัน ทั้งนี้ เพ่ือร่วมกันพิจารณาความเป็นไปได้ของการหาจุดสมดุลระหว่างแนวคิด
ทั้งสองส่วนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง  

 

กลุ่มวิชาที่ 6:  ประสบการณ์การสร้างสังคมสันติสุขในต่างประเทศ รวม 3 วิชา (9 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเรียนรู้ตัวอย่างประสบการณ์การสร้างสังคมสันติสุขในต่างประเทศ 
2.   เพ่ือถอดบทเรียนประสบการณ์การสร้างสังคมสันติสุขในต่างประเทศและน ามาปรับใช้กับ 
      การสร้างสันติสุขในสังคมไทย  

หัวข้อวิชา 
1.  กรณีศึกษาดูงานการสร้างสังคมสันติสุขในต่างประเทศ สายที่ 1 
2.  กรณีศึกษาดูงานการสร้างสังคมสันติสุขในต่างประเทศ สายที่ 2 
3.  กรณีศึกษาดูงานการสร้างสังคมสันติสุขในต่างประเทศ สายที่ 3 

 

กลุ่มวิชาที่ 7:  การอภิปรายประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน (Current Issues) รวม 2 วิชา (6 ชั่วโมง) 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นปัญหาส าคัญท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมกับผู้ที่เก่ียวข้อง 
หัวข้อวิชา 

1.  ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน (1) 
2.  ประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน (2) 

 
 
 
 


