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หลักสูตรประชาธิ ปไตย
1. หลักการและเหตุผลงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง
นับตัง้ แต่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยตัง้ แต่ปี พ.ศ.2547
เป็นต้นมาได้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติอย่างมหันต์ สูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ
เป็นผลให้สงั คมบอกช้า และอยากทีจ่ ะเยียวยาได้ จนส่งผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของคนในพื้นที่เป็ น
อย่ า งมาก เป็ น ผลให้ ค วามสัม พัน ธ์ ร ะหว่ า งกัน ของคนในสัง คมได้ เ สื่อ มถอยลง มีค วาม
หวาดระแวงต่อกัน พื้นที่สาธารณะที่เคยเป็ นแหล่งพบปะพูดคุยกันของชุมชน ได้เริม่ หายไป
กลายเป็นความขัดแย้งทีเ่ พิม่ ขึน้ ความไม่ไว้วางใจต่อกันได้เข้ามาแทนที่ ไม่วา่ จะเป็นระหว่างคน
ในชุมชนด้วยกันเองหรือต่างชุมชนก็ตาม ฉะนัน้ การทีจ่ ะสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึน้ ก็ควรทีจ่ ะ
สร้างโอกาส สร้างพืน้ ที่ เพื่อพบปะสร้างสรรค์ให้คนเหล่านัน้ ในสังคม ได้มาร่วมพูดคุยกัน สร้าง
องค์ค วามรู้ใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็ นองค์ค วามรู้ทางด้านสันติศกึ ษา การบ้านการเมือง คุณธรรม
จริยธรรม วิถชี วี ติ แบบพึง่ พาตนเอง เป็นต้น
วิทยาลัยประชาชน (People College) คือการรวมตัวกันของคนรุ่นใหม่ ที่เคยผ่านการ
ฝึกอบรม เป็นอาสาสมัคร ตลอดจนเคยเป็ นบุคคลากรทางานในองค์กรด้านกฎหมาย ด้านสิทธิ
มนุ ษยชน ด้านการพัฒนา และด้านวิชาการ ที่มอี ุดมการณ์ร่วมกันคือ ต้องการสร้างพื้นที่องค์
ความรู้ด้านสังคม และสันติวธิ ใี ห้กบั ผูท้ ่มี บี ทบาทขับเคลื่อนการสร้างสันติภาพในชายแดนใต้
ตลอดจนประชาชนทัวไปที
่
่ต้องการมีหุ้นส่วนในการสร้างสันติภาพด้วยหลักสันติวธิ หี รือวิธที าง
การเมือง ด้วยการดาเนินงานภายใต้ยุทศาสตร์ คือ สร้างหุน้ ส่วนกระบวนการสร้างสันติภาพทุก
ชนชัน้ ในสังคมชายแดนใต้ โดยมุ่งทางานใน 4 ด้าน คือ 1) งานสร้างองค์ความรู้ 2) งานพัฒนา
ศักยภาพผูน้ าในท้องถิน่ 3) งานพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย และ4) งานสื่อสารขับเคลื่อนทาง
วิชาการและสังคม
เป็ นผลให้วทิ ยาลัยประชาชนเปิ ดการอบรมหลักสูตร ประชาธิปไตย ซึ่ง เป็ นการศึกษา
อบรมผ่านกระบวนการอบรม เสวนา กระบวนการกลุ่ม ผ่านนักวิชาการมหาวิทยาลัย บุคคลากร
จากองค์ก รของรัฐทัง้ ฝ่ายพลเรือ นและฝ่ายความมั ่นคง องค์กรพัฒนาเอกชนในประเทศและ
ระหว่างประเทศ นักวิจยั ผูน้ าศาสนา สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฏร วุฒสิ มาชิก นักธุรกิจ นักการทูต
และบุ ค คลหรือ องค์ ก รที่ส ัง คมให้ก ารยอมรับ เพื่อ ให้ ผู้เ ข้า รับ การศึก ษาอบรมได้ถ กเถีย ง
แลกเปลีย่ นประเด็น ตลอดจนองค์ความรู้ต่างๆเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ทฤษฎีใหม่ๆ และ
แนวทางใหม่ๆ ที่สามารถใช้ขบั เคลื่อนสร้างสังคมสันติสุขด้วยสันติวธิ หี รือวิธที างการเมืองใน
ชายแดนใต้ต่อไป
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2. วัตถุประสงค์
ผูท้ เ่ี ข้ารับการศึกษาองรม จะต้องบรรลุวตั ถุประสงค์ดงั ต่อไปนี้
2.1 มีความรู้ความเข้าใจ อย่างแจ่มชัดต่อกรณีสาเหตุ และรากเหง้า ความขัดแย้งที่
นาไปสู่ความรุ่นแรงในชายแดนใต้ในมิตติ ่างๆ ความความสัมพันธ์ทผ่ี กผันกันระหว่างส่วนกลาง
และสังคมชายแดนใต้ และปญั หาความขัดแย้งในสังคมไทยในปจั จุบนั
2.2 มีทกั ษะเบือ้ งต้น ในการเป็นหุน้ ส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมสันติสุข ด้วยการเข้าใจ
วิธกี ารบริหารความขัดแย้งในระดับต่างๆ
2.3 มีเจตคติ ทีเ่ ข้าใจต่อความเป็นสังคมมลายู และสังคมไทยใหญ่ เพือ่ ยึดมันใน
่
อุดมการณ์สนั ติวธิ ใี นการแปรความขัดแย้งสูส่ นั ติภาพ
2.4 นาความรู้และประสบการณ์ ทีไ่ ด้จากการแลกเปลีย่ นระหว่างกันกับผูเ้ ข้ารับ
การศึกษาด้วยกัน วิทยากร และสถานทีไ่ ปดูงาน เพื่อหาแนวทางเป็นหุน้ ส่วนในการจัดการกับ
ความขัดแย้งและสังคมสันติสุขอย่างเป็นระบบ พร้อมกับนาเสนอต่อผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในระดับพืน้ ที่
และระดับชาติต่อไป
3. คุณสมบัติของผูท้ ี่ข้ารับการศึกษาอบรม
3.1 คุณสมบัติ
ผูท้ จ่ี ะเข้าศึกษาในหลักสูตรผูน้ าแปรความขัดแย้งสูสนั ติภาพจะต้องมีคุณสมบัตอิ ย่างใด
อย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ก. ภาคประชาสังคม
(1) ประธาน รองประธาน และคณะกรรมการในองค์กร
(2) อาสาสมัครในองค์กร
(3) อาสาสมัครชุมชนขององค์กร
ข. ภาคประชาชน
(1) ปราชญ์ชาวบ้าน
(2) ผูน้ าศาสนา นักบวช
(3) ครูสอนศาสนา
(4) ผูน้ าท้องถิน่ ในระบบและนอกระบบ
(5) ผูน้ าทางธรรมชาติ บุคคลเป็นทีย่ อมรับในสังคม บุคคลทีม่ ผี ลงานเป็นทีป่ ระจักษ์
ค. ภาคเยาวชน นักศึกษา
(1) ผูน้ าองค์กรนักศึกษา คณะกรรมการองค์กรนักศึกษา
(2) บุคคลทีม่ บี ทบาทและมีผลงานเป็นทีป่ ระจักษ์ในวงการเยาวชนและนักศึกษา
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บุคคลตามข้อ ก ต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 20 ปี และ ไม่เกินกว่า 35 ปี ในวันเปิดรับสมัคร
และบุคคลตามข้อ ข จะต้องมีอายุ 25 แต่ไม่เกิน 40 ปี และบุคคลตามข้อ ค จะต้องมีอายุ 19 ปี
ขึน้ ไป
ง. บุคคลซึ่งคณะกรรมการวิทยาลัยประชาชนเชิญให้เข้ามาศึกษาเพราะมีผลงานเป็นที่
ประจักษ์ หรือ เป็นผูซ้ ่งึ กาลังจะเป็นกาลังสาคัญในการมีหนุ้ ส่วนในกระบวนการสร้างสันติภาพใน
ชายแดนใต้หรือสนับสนุนงานของวิทยาลัยต่อไป
3.2 การคัดเลือกการเข้ารับการคัดเลือกมีวิธีการดังนี้
1) เสนอชือ่ โดยภาคีเครือข่ายซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกฯกาหนด
ให้ภาคีเครือข่ายทีก่ าหนดโดยคณะกรรมคัดเลือกฯ เสนอชือ่ บุคคลตามคุณสมบัตติ ามที่
กาหนดไว้ขา้ งตน เพื่อเข้ารับพิจารณาคัดเลือกต่อไป
2) การสมัครโดยผูส้ มัครเอง
ให้บุคคลในข้อ 3.1 (ก) (ข) และ (ค) ทีป่ ระสงค์จะเข้าศึกษาศึกษาในหลักสูตร ยื่นใบ
สมัครพร้อมหนังสือสนับสนุนจากหัวหน้าหน่วยงาน (ถ้ามี) และหนังสือรับรอง 1 ฉบับต่อ
คณะกรรมการคัดเลือกตามวัน เวลา และสถานที่ ทีว่ ทิ ยาลัยประชาชนกาหนด
3.3 การพิ จารณาคัดเลือก
ให้คณะกรรมการเข้ารับเป็นนักศึกษาในหลักสูตรผูน้ าแปรความขัดแย้งสู่สนั ติภาพเป็นผู้
พิจารณารายชือ่ บุคคล ตามหลักเกณฑ์คณะกรรมการคัดเลือกฯ กาหนดและเสนอกรรมการ
กลาง เพือ่ อนุมตั ใิ ห้เข้ารับการศึกษาต่อไป
คณะกรรมการคัดเลือกฯ และคณะกรรมการกลางวิทยาลัยประชาชนทรงไว้ซ่งึ สิทธิ
เด็ดขาดในการใช้ดุลยพินิจคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลัก สูตรดังกล่าว โดยมีหลักเกณฑ์
เบือ้ งต้นดังต่อไปนี้
1) ผูส้ มัครมีความสนใจและมีฐานความรูใ้ นประเด็นหลักตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร
2) ผูส้ มัครมีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะเป็นส่วนหนึ่งในหุน้ ส่วนในกระบวนการสร้างสันติภาพ
และสามารถนาไปขยายผลภายหลังได้สาเร็จการศึกษาแล้ว
3) องค์ประกอบของผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรมมีความหลากลายและครอบคลุมหน่วยงาน
4) จานวนผูท้ ี่เข้ารับการอบรม
วิทยาลัยประชาชนจะพิจารณารับผูเ้ ข้ารับการศึกษาอบรม ประมาณรุ่นละ 20 คน โดย
พิจารณาตามระเบียบและเกณฑ์การคัดเลือกของอวิทยาลัยทีจ่ ะกาหนดขึน้ เป็นการเฉพาะ
สาหรับหลักสูตร
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5. ชื่อเกียติ บตั ร
“หลักสูตรประชาธิปไตย”
6. วิ ธีการจัดการเรียนรู้
6.1 บรรยาย/อภิ ปราย
การบรรยาย/อภิปรายในห้องเรียนจะสัดส่วนประมาณ 1 ใน 2 ของเวลาการศึกษาอบรม
ทัง้ หมด โดยเป็นรูปแบบการศึกษาหลักทีใ่ ช้กนั ทัวไป
่ เป็นวิธกี ารปฏิบตั ขิ นมู
ั ้ ลฐานในการพัฒนา
ความรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งต่างๆ และตามหัวข้อวาทีก่ าหนดไว้ในแต่ละกลุ่มวิชา
6.2 การอ่านเอกสารประกอบ
การอ่านเอกสารประกอบมีคามมุ่งหมายทีจ่ ะให้ผเู้ ข้ารับการศึกษาอบรมเกิดความรูค้ วาม
เข้าใจในรายละเอียดมากขึน้ ซึ่งได้แก่ การศึกษาคาบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย
เอกสารแนะนา รวมทัง้ เอกสารสิง่ พิมพ์ทเ่ี กีย่ วข้องกับเนื้อหาของหลักสูตรด้วย
6.3 กลุ่มศึกษา
เป็นการศึกษาในรูปแบบรวมกลุ่มย่อยๆ เพื่อถกเถียงในประเด็นทีไ่ ด้กาหนดให้แตก
ประเด็นด้วยการเขียนให้เห็นภาพ วาดแผนที่ทางความคิด แล้วอภิปรายเป็นงานรายกลุ่ม
6.4 ลงพืน้ ที่ศึกษาดูงาน
เพื่อศึกษาการจัดการความขัดแย้งในสังคม การจัดการชุมชน ขบวนการขับเคลือ่ น
องค์กรชุมชน
6.5 การจัดทาเอกสารวิ ชาการของรุ่น การจัดทาเอกสารวิชาการเป็นเรื่องของรุ่นตาม
ประเด็นทีน่ กั ศึกษาแต่ละคนได้เลือกไว้ พร้อมกับตีพมิ พ์แจกจ่ายให้กบั สาธารณชน
7. ระยะเวลาการศึกษา
การศึกษาหลักสูตรผูน้ าแปรความขัดแย้งสู่สนั ติภาพ จะใช้เวลาศึกษาอบรมประมาณ 5
เดือน โดยมีเวลาเรียนปรกติทุกวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 2 ครัง้ ต่อเดือนเวลา 09.00 – 16.30 น.
8. เงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาอบรม
8.1 มีเวลาเรียนในชัน้ เรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของเวลาดังกล่าวทัง้ หมด
8.2 เข้าร่วมลงพืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงาน
8.3 เข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศและปจั ฉิมนิเทศ
8.4 ดาเนินการตามเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
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ก) งานส่วนบุคคล
- ส่ง “บันทึกกลุ่มวิ ชา” (Refection Memo) ซึ่งเป็นงานเขียนทีส่ ะท้อนความ
คิดเห็นทีไ่ ด้จากกระบวนการเรียนรูจ้ ากการเรียนการสอน จานวนไม่น้อยกว่า 2 หน้า รวม
ทัง้ หมด 5 ชิน้ งาน โดยกาหนดส่งภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากเรียนจบแต่ละครัง้
- ส่ง “ประมวลบทเรียนผูน้ าแปรความขัดแย้งสู่สนั ติ ภาพ” ซึ่งเป็นงาน
เขียนทีไ่ ด้ประมวลจากสิง่ ทีไ่ ด้ตกผลึกมาจากกระบวนการเรียนรูท้ งั ้ หมดทีไ่ ด้ตลอดหลักสูตร
พร้อมกับระบุวา่ จะนาความรูไ้ ปต่อยอดในการทางานได้อย่างไร จานวนไม่น้อยกว่า 3 หน้า
ทัง้ หมด 1 ชิน้ งาน
โดยกาหนดส่งในวันปจั ฉิมนิเทศ
ข) งานกลุ่ม
- ส่งรายงานการวิเคราะห์ประเด็นทีไ่ ด้กาหนดในแต่ละกลุ่ม พร้อมกับรายงาน
อภิปรายหน้าชัน้ เรียน
- ส่ง “รายงานถอดบทเรียนการลงพืน้ ที่ศึกษาดูงาน”
ค) งานรุ่น
- ส่ง “ส่งเอกสารวิชาการรุ่น” จานวน 1 ชิน้ งาน
8.5 ไม่มคี วามประพฤติเสียหาย และไม่ดาเนินการใดๆอันนามาซึ่งความเสื่อมเสีย
ชือ่ เสียงของวิทยาลัยประชาชน
9. ค่าลงทะเบียน
ขึน้ อยูก่ บั ช่วงเวลาและสถานการณ์
10. โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรประชาธิปไตย มีจานวนชัวโมงทั
่
ง้ สิน้ 100 ชัวโมง
่ โดยแบ่งออกเป็นแบ่ง
ออกเป็น 4 กลุ่มวิชา โดยในแต่ละกลุม่ วิชามีรายละเอียดดังนี้
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กลุ่มวิชาที่ 1: ประวัตศิ าสตร์ไทย – จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวม 2 วิชา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจประวัตศิ าสตร์การเมืองการปกครองของไทย และความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลางกับสังคมมลายูชายแดนใต้
2. สามารถเข้าใจถึงการเปลีย่ นแปลงสมัยใหม่ของชายแดนใต้ในหลายๆมิติ ทัง้ ด้าน
สังคม วัฒนธรรม การเมืองการปกครอง เป็นต้น
หัวข้อวิ ชา
1. ประวัติศาสตร์ไทย ตัง้ แต่ 2475 ถึง ปัจจุบนั
ศึกษาประวัตศิ าสตร์การเปลีย่ นแปลงทางการเมืองการปกครองในยุคช่วงเวลาต่างๆ
ตัวแสดง การเปลี่ยนแปลง ในระบอบประชาธิปไตยของไทย การเมืองในช่วงเวลา
แต่ละยุคสมัย ตลอดจนประวัตศิ าสตร์ความขัดแย้งในสังคมไทย
2. ประวัติศาสตร์จงั หวัดชายแดนภาคใต้
ศึกษาประวัตศิ าสตร์สมัยใหม่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตงั ้ แต่ชว่ งสงครามโลกครัง้ ที่ 2
จนถึงปจั จุบนั การเปลี่ยนแปลงในยุคสมัยจนถึงปผัจจุบนั สิง่ ท้าทายและการค้นพบ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกมิติ อาทิ สังคม วัฒนธรรม การเมืองและการปกครอง
เป็นต้น

กลุ่มวิ ชาที่ 2: กลุ่มวิ ชาโครงสร้างสังคมและการเมืองการปกครองในจังหวัดชายแดนใต้
จานวน 2 วิ ชา
วัตถุประสงค์
1. สามารถสร้างความเข้าใจถึงระดับโครงสร้างของสังคม จนลงสู่หน่วยย่อย
2. สามรถเข้าใจถึงโครงสร้างการเมือง การปกครอง ตลอดจนผูม้ สี ่วนได้เสียใน
สถานการณ์ความรุนแรงในชายแดนใต้
หัวข้อวิ ชา
1. โครงสร้างสังคมมลายู
สังคมมลายูชายแดนใต้/ปาตานี ได้คาบเกีย่ วกับความเป็นอิสลาม และอิสลามยังเป็น
วิถใี นการดาเนินชีวติ มีผนู้ าศาสนาเป็นผูบ้ ทบาทในสังคม
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2. ผูม้ ีส่วยได้เสีย
ผูม้ สี ่วนได้เสียในสังคมในชายแดนใต้ทม่ี คี วามเกีย่ วข้องกับสถานการณ์ความรุนแรง
เช่น กองกาลังความมันคงของรั
่
ฐ ขบวนการ เป็นต้น

กลุ่มวิ ชาที่ 3: กลุ่มวิ ชา Active citizen จานวน 2 วิ ชา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเข้าใจในการทางานเชิงรณรงค์ต่อสังคม
2. เพื่อแลกเปลีย่ นประสบการทางานด้านสังคมขององค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ ที่
หัวข้อวิ ชา
1. Active citizen
แนวทาง วิธกี าร และเครื่องมือรณรงค์ต่อสังคม ตลอดจนกรณีศกึ ษาจากทีต่ ่างๆ
2. ปลุกพลังการทางานด้านสังคม
ถ่ายถอดการทางานสังคมขององค์กรภาคประชาสังคมในพืน้ ที่ สิง่ ท้าทายและการ
ค้นพบและปลุกพลังของคนหนุ่มสาว
กลุ่มวิ ชาที่ 4: กลุ่มวิ ชา Action studies จานวน 1 วิ ชา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะในการสื่อสารกับสังคม
หัวข้อวิ ชา
1. การพัฒนาทักษะการสื่อสารสคม
การพูด การคุย กริยาท่าทาง มารยาทต่อสังคม การแสดงละครเพื่อการถ่ายทอง
เป็นต้น
กลุ่มวิ ชาที่ 5 : กลุ่มวิ ชาเครื่องมือและหลักการใช้เครื่องมือธรรมาภิ บาล จานวน 1 วิ ชา
วัตถุประสงค์
1วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือธรรมาภิบาล
หัวข้อวิ ชา
1. ธรรมาภิ บาลและเครื่องมือธรรมาภิ บาล
หลักธรรมาภิบาล เครื่องมือ และหลักการใช้
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กลุ่มวิ ชาที่ 6 : กลุ่มวิ ชาการรณรงค์ จานวน 1 วิ ชา
วัตถุประสงค์
1วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการใช้เครื่องมือรณรงค์ในประเด็นประชาธิปไตย และสันติภาพ
2. ศึกษาจากรณีศกึ ษาจากทีอ่ ่นื ๆ
หัวข้อวิ ชา
1. การพัฒนาทักษะ วิ ธีการ เครื่องมือการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ
วิธกี ารเครื่องมือ และหลักการรณรงค์ในรูปแบบต่างๆ
กลุ่มวิ ชาที่ 7 : กลุ่มวิ ชาศึกษาดูงาน จานวน 2 ครัง้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อฝึกทักษะการถายทอดประสบการณ์การศึกษาประชาธิปไตย
2. แลกเปลีย่ นประสบการณ์การให้การศึกษาการเมืองและประชาธิปไตย
3. สามารถมีเครือข่ายเพื่อเชือ่ มโยงองค์ความรูแ้ ล้วและประสบการณ์
พืน้ ทีศ่ กึ ษาดูงาน
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. ศูนย์ประสานงานพรรค “PAS” รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
กลุ่มวิ ชาที่ 8 : กลุ่มวิ ชาการจัดโครงการ จานวน 1 ครัง้
วัตถุประสงค์
1. เพื่อลงฝึกปฏิบตั กิ ารสือ่ สาร และการศึกษาประชาธิปไตยสู่กลุม่ เป้าหมาย
รูปแบบ
1. มอบทุนโครงการขนาดเล็กเพือ่ ให้แต่ละกลุม่ ใช้จดั กิจกรรมการศึกษาประชาธิปไตย

