
 

 

 

 

 

ตารางศกึษาอบรม 

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่สันตภิาพ รุ่นที่ 1 

 

ศูนย์จดัการความขัดแย้งศกึษา  

The Center of Conflict Management Studies – CCMS 

 

วทิยาลัยประชาชน  

People’s College 



 

 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 1 พัฒนาการของรัฐในโลก 

ครัง้ท่ี วัน/เวลา วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 

1 31 พ.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

1.1 แนะน าตวั โครงการ ชีแ้จงวตัถปุระสงค์
และหลกัสตูร การแบง่งานในแตล่ะวิชา และ
แนะน าการใช้อปุกรณ์ดจิิตอลท่ีมี  

 
คณะกรรมการจดัการหลกัสตูร 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
อาคารนานาชาต ิ            
มอ.ปัตตานี 

 

 
13.30 – 16.30 น. 

1.2 ก าเนิดระบบอธิปไตยของรัฐสมยัใหม ่
ความเป็นรัฐ และลกัษณะของรัฐท่ีแตก  
ตา่งกนั 

Dr.Norbert Ropers 
ผู้อ านวยการโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

Berghof Foundation, Germany   

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
อาคารนานาชาต ิ            
มอ.ปัตตานี 

 

1 มิ.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

1.3 การพฒันาหลกันิตรัิฐและการควบคมุ
อ านาจอธิปไตย 

 
อาจารย์มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
อาคารนานาชาต ิ            
มอ.ปัตตานี 

 

 
13.30 – 16.30 น. 

1.4 การพฒันาด้านสิทธิมนษุยชนและ
ระบอบกฎเกณฑ์ด้านสิทธิมนษุยชน 

ทีมทนายความกาชาดสากล  
(ICRC) 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
อาคารนานาชาต ิ            
มอ.ปัตตานี 

 

2 มิ.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

1.5 การพฒันาประชาธิปไตยและวิธีการ
ปกครองประชาธิปไตย 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี 
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
อาคารนานาชาต ิ            
มอ.ปัตตานี 

 

 
13.30 – 16.30 น. 

1.6 ความท้าทายและการตอบสนองตอ่การ
ปกครองประชาธิปไตยในสงัคมพหุ
วฒันธรรมและสงัคมท่ีมีชาติพนัธ์ท่ี

ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี 
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
อาคารนานาชาต ิ            
มอ.ปัตตานี 

 



หลากหลาย 
 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 2 การเมืองและองค์การระหว่างประเทศ 

ครัง้ท่ี วันท่ี วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 
2 21 มิ.ย. 56 

9.00 – 12.00 น. 
2.1 ระบบองค์การสหประชาชาต ิ(UN) และ
องค์กรพิเศษสหประชาชาติ 

ชลิดา ทาเจริญศกัดิ์ 
ผู้อ านวยการมลูนิธิศกัยภาพชมุชน 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มอ.ปัตตานี 

 

 
13.30 – 16.30 น 

. 

2.2 การรักษาและการสร้างสนัตภิาพของ
องค์การสหประชาชาติ (UN) ตวัแทน
สหประชาชาตกิบัการเข้าไปมีสว่นร่วมใน
ความขดัแย้งภายในประเทศ 

พนัเอกนพดล มงัคละทน 

อดีตนายทหารไทยปฎิบตังิานกองก าลงัรักษา
สนัตภิาพแหง่สหประชาชาติ ในตมิอร์เลสเต้ 

 
คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 

มอ.ปัตตานี 

 

22 มิ.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

2.3 อาเซียน (ASEAN) และนยัยะชมุชน
เศรษฐกิจอาเซียน 2558 (AEC) 

ดร.สามารถ ทองเฝือ 
 อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น 2.4 อ านาจท่ีได้รับมอบหมายของอาเซียน
และนโยบายเพ่ือยตุิความขดัแย้งและการ
สร้างสนัตภิาพ 

กวี จงกิจถาวร 
บรรณาธิการอวโุส The Nation/ อดีตผู้ช่วย

เลขาธิการอาเซียน 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

23 มิ.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

2.5 องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) กบั
การยตุคิวามขดัแย้งและการสร้างสนัตภิาพ 

ดร.ศราวฒุิ อารีย์  
ศนูย์มสุลิมศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น 2.6 บทบาทขององค์กรพฒันาเอกชน
ระหวา่งประเทศ (INGOs) ในการสร้าง
สนัตภิาพ (Peacemaking) และการฟืน้ฟู
เพ่ือสร้างสนัตภิาพ (Peace building) 

Adam Berk 
นกัวิจยัอิสระ/อดีตผู้สงัเกตกุารณ์กระบวนการ

สนัตภิาพในอาเจ๊ะห์ 
 
 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

 



 

 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 3 ประวัตศิาสตร์และพัฒนาการทางการเมืองของไทย 

ครัง้ท่ี วันท่ี วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 
3 19 ก.ค. 56 

9.00 – 12.00 น. 
3.1 ประวตัิศาสตร์ของไทยตัง้แตก่่อน
ศตวรรษ   ท่ี 20 (รัชกาล ท่ี 4) 

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ 

อดีตคณบดี คณะศลิปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 

มอ.ปัตตานี 
 

13.30 – 16.30 น 3.2 ประวตัิศาสตร์ไทยสมยัใหม ่      
(ศตวรรษท่ี 20) 

ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ 

อดีตคณบดี คณะศลิปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 
คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 

มอ.ปัตตานี 
 

20 ก.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

3.3 ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนญูของไทย 

 
ประยรูเดช คณานรัุกษ์ 

สภาทนายความจงัหวดัปัตตานี 
คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 

มอ.ปัตตานี 
 

13.30 – 16.30 น 3.4 ระบบการเมืองไทยและแรงขบัเคล่ือน
การเปล่ียนแปลง 

ดร.ประจกัษ์ ก้องกีรติ 
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์  

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มอ.ปัตตานี 

 

21 ก.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

3.5 ความเป็นสมยัใหม ่(modernization) 
จนถึงความขดัแย้งเร่ืองสีในประเทศไทยและ
ปัจจยัความขดัแย้ง 

ดร.ประจกัษ์ ก้องกีรติ 
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น 3.6 ความพยายามจดัการความขดัแย้งใน
ปัจจบุนั 

กระบวนการกลุม่ คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มอ.ปัตตานี 

 

 

 

 

 



 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 4 ประวัตศิาสตร์จังหวัดชายแดนใต้และความขัดแย้งในภูมิภาคปาตานี 

ครัง้ท่ี วันท่ี วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 
4 23 ส.ค. 56 

9.00 – 12.00 น. 4.1 ประวตัิศาสตร์ปาตานี จนถึงข้อตกลง      
แองโกล-สยาม (Anglo-Siam agreement) 
(มมุมองของตา่งประเทศ/ความเก่ียวข้อง
เก่ียวกบัมิตขิองความสมัพนัธ์ระหวา่ง
ประเทศ) 

 
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุรรณ 

อดีตคณบดี คณะศลิปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์ 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น 4.2 ประวตัิศาสตร์ปาตานีจนถึงปี 2547 พล.ต.ต. จ ารูญ เดน่อดุม 

มลูนิธิวฒันธรรมอิสลามภาคใต้ (YAKIS) 
คณะมนษุยศาสตร์ 

มอ.ปัตตานี 
 

24 ส.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

4.3 เร่ืองเลา่เก่ียวกบัประวตัิศาสตร์ความ
ขดัแย้งในจงัหวดัชายแดนใต้/ภมูิภาคปา
ตานี    (หลงั 2547)  

อาเตฟ็ โซ๊ะโก 

LEMPAR 
อาจารย์แพร ศิริด าค าเกิง 

คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศลิปกร 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น 4.4 เร่ืองเลา่ความขดัแย้งจากมมุมองของ   

มลาย-ูมสุลิม ไทย-พทุธ และคนจีน 

(1) กริยา มซูอ 

(2)อาจารย์ประสิทธ์ิ เมฆสวุรรณ 

(3) ชศูกัดิ ์นรารัตนวงค์ 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

25 ส.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

4.5 ประวตัิศาสตร์ความขดัแย้ง ตัง้แตปี่ 
2547 

ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตร์ภิรมย์ศรี 
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี 

คณะวิทยาการส่ือสาร 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น 4.6 ประวตัิศาสตร์ความพยายามด้าน
สนัตภิาพในจงัหวดัชายแดนใต้/ปาตานี 

(1) เมธสั อนวุตัรอดุม 

นกัวิชาการส านกัสนัติวิธีและธรรมมาภิบาล 
สถาบนัพระปกเกล้า 

คณะมนษุยศาสตร์ 
มอ.ปัตตานี 

 



(2) อาจารย์อฮัหมดัสมบรูณ์ บวัหลวง 
อดีตกรรมการ กอส. 

 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 5 การศึกษาสันตภิาพและความขัดแย้ง 

ครัง้ท่ี วันท่ี วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 
5 6 ก.ย. 56 

9.00 – 12.00 น. 
5.1 แนวโน้มความขดัแย้งในระดบัโลกและ
ระดบัภมูิภาคแนะน าการวิเคราะห์แนวโน้ม
ความขดัแย้งทัง้ในเชิงปริมาณและคณุภาพ 

Dr.Norbert Ropers 
ผู้อ านวยการโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

Berghof Foundation, Germany   

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น. 5.2 ทฤษฎีความขดัแย้งโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
ความขดัแย้งภายในประเทศท่ียืดเยือ้เรือ้รัง 

Dr.Norbert Ropers 
ผู้อ านวยการโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

Berghof Foundation, Germany 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มอ.ปัตตานี 

 

7 ก.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

5.3 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบความขดัแย้ง
ภายในประเทศเชิงลกึของประเทศในเอเชีย  
(รวมทัง้จงัหวดัชายแดนใต้/ปาตานี)  

ดร.เอกพนัธ์ ปินฑวณิชย์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 
คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 

มอ.ปัตตานี 
 

13.30 – 16.30 น. 5.4 การสร้างสนัตภิาพ การฟืน้ฟเูพ่ือสร้าง
สนัตภิาพและการรักษาสนัต ิภาพแนวคดิ
พืน้ฐานของการสง่เสริมสนัติภาพ 

ดร.เอกพนัธ์ ปินฑวณิชย์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล 

คณะวิทยาลยัอิสลามศกึษา 
มอ.ปัตตานี 

 

8 ก.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

5.5 การวิเคราะห์กระบวนการสนัตภิาพและ
แผนสนัตภิาพ 

Adam Berk 
นกัวิจยัอิสระ/อดีตผู้สงัเกตกุารณ์กระบวนการ

สนัตภิาพในอาเจ๊ะห์ 

 
 

 

13.30 – 16.30 น. 5.6 วิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบกระบวนการ
สนัตภิาพในเอเชีย (อาเจะห์ บงัซาโมโร) 

Adam Berk 
นกัวิจยัอิสระ/อดีตผู้สงัเกตกุารณ์กระบวนการ

สนัตภิาพในอาเจ๊ะห์ 

  



 
 

 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 6 การศึกษาสันตภิาพและความขัดแย้ง 

ครัง้ท่ี วันท่ี วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 
6 27 ก.ย. 56 

9.00 – 12.00 น. 
6.1 ความพยายามอย่างเป็นทางการของรัฐ
ไทยในการจดัการความขดัแย้ง/ความไมส่งบ
ในจงัหวดัชายแดนใต้(ปาตานี) :             
การปรับปรุงหลกันิตรัิฐ สิทธิมนษุยชน การ
พฒันา และการปรับปรุงด้านความมัน่คง 

 
นายสมเกียรต ิบญุช ู

ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี 

คณะมนษุยศาสตร์ 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น. 6.2 การเกิดขึน้ของภาคประชาสงัคมใน
จงัหวดัชายแดนใต้/ปาตานี ใน 9 ปีท่ีผา่นมา 

นายมฮู าหมดัอายบุ ปาทาน 

บรรณาธิการ Deep South watch (DSW) 
คณะมนษุยศาสตร์ 

มอ.ปัตตานี 
 

28 ก.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

6.3 วาทกรรมว่าด้วยการบริหารการปกครอง
และการปฏิรูปใน/เพ่ือจงัหวดัชายแดนใต้ 

นายอคัคชา พรหมสตูร 
สมาชิกสภาพฒันาการเมือง 

สถาบนัพระปกเกล้า 

คณะมนษุยศาสตร์ 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น. 6.4 วาทกรรมว่าด้วยการเปล่ียนแปลง
นโยบายด้านภาษา การศกึษา และ
วฒันธรรม 

อาจารย์ชินทาโร ฮาร่า 
คณะมนษุยศาตร์และสงัคมศาสตร์ 

มอ.ปัตตานี 

คณะมนษุยศาสตร์ 
มอ.ปัตตานี 

 

29 ก.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

6.5 การประเมินความพยายามใน
กระบวนการสร้างสนัตภิาพในปัจจบุนั 
(ตัง้แตข้่อตกลงวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2556) 

นายดนยั มูส่า                                                  
รักษาการผู้ เช่ียวชาญปัฎิบตัิราชการแทน

ผู้ชว่ยเลขาธิการ ศอ.บต. 
 

คณะมนษุยศาสตร์ 
มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น. 6.6 พฒันาการของข้อเสนอเพ่ือการปรับปรุง พล.ต.นกัรบ บญุบวัทอง                                   คณะมนษุยศาสตร์  



กระบวนการสนัตภิาพ รอง ผอ.ศปป. 5 กอ.รมน.  
 

มอ.ปัตตานี 

 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 7 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสังคม การไม่ใช้ความรุนแรง และศาสนา 

ครัง้ท่ี วันท่ี วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 
7 18 ต.ค. 56 

9.00 – 12.00 น. 
7.1 ภาพรวมประวตัิศาสตร์ขบวนการ
เคล่ือนไหวทางสงัคมและผู้ท าให้เกิดการ
เปล่ียนแปลง 

อเุชนทร์ เชียงเสน 

นกัวิชาการอิสระ 
คณะมนษุยศาสตร์ 

มอ.ปัตตานี 
 

13.30 – 16.30 น. 7.2 ขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคมในยคุ
ดจิิตอล : เราสามารถเรียนรู้อะไรจากอาหรับ 
Arab Spring และขบวนการเคล่ือนไหวอ่ืนๆ
ในบรรยากาศระหว่างประเทศในปัจจบุนั 

อาทิตย์ สริุยวงศ์กลุ 

ผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองเน็ต 
คณะมนษุยศาสตร์ 

มอ.ปัตตานี 
 

19 ต.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

7.3 ความรุนแรงและการไมใ่ช้ความรุนแรง
ในฐานะยทุธศาสตร์เพ่ือการเปล่ียนแปลง
ด้านสงัคมและการเมือง 

ศ.ดร.ชยัวฒัน์  สถาอานนัท์ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
คณะมนษุยศาสตร์ 

มอ.ปัตตานี 
 

13.30 – 16.30 น. 7.4 ศาสนาและการเปล่ียนแปลงทางสงัคม 
การเมือง ศาสนากบัการสร้างสนัตภิาพ 

ดร.อบัดลุเลาะห์ อาบบูากา 
สภาอลูามะอฺฟาตอนีดารุสสาลาม 

คณะมนษุยศาสตร์ 
มอ.ปัตตานี 

 

20 ต.ค. 56 
9.00 – 12.00 น. 

7.5 นกัศกึษาเข้ามามีสว่นร่วมในการท าวิจยั
เชิงปฏิบตักิาร (Action Research) เร่ือง
ลกัษณะของขบวนการเคล่ือนไหวทางสงัคม
ในจงัหวดัชายแดนภาคใต้/ปาตานี 

 
การบ้านนกัศกึษา 

 
คณะมนษุยศาสตร์ 

มอ.ปัตตานี 

 

13.30 – 16.30 น.  

 

 



 

 

ตารางศึกษาอบรมครัง้ท่ี 8 การมีส่วนร่วมขององค์กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้างสันตภิาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 

ครัง้ท่ี วันท่ี วิชา ผู้บรรยาย สถานที่ บันทกึ 
8 8 พ.ย. 56 

9.00 – 12.00 น. 
8.1 การจดัการองค์กรภาคประชาชนอยา่งมี
ประสิทธิภาพ 

เครือข่าย NGOs 
Aceh – Mindanao-Timor Leste’ 

 
 
 
 
 
 
 

นกัศกึษาตกลงกนั 

 

13.30 – 16.30 น. 8.2 การท าแผนท่ีองค์กรภาคประชาสงัคม
และองค์กรชมุชนในจงัหวดัชายแดนภาคใต้/
ปาตานี : นกัศกึษาจะหนนุเสริมเตม็เตม็
เพ่ือให้มีประสิทธิภาพได้อยา่งไร 

Dr.Norbert Ropers 
ผู้อ านวยการโครงการเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้  

Berghof Foundation, Germany   

 

 9 พ.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

8.3 งานส่ือสารเพ่ือสนัตภิาพในจงัหวดั
ชายแดนภาคใต้/ปาตานี 

รอมฎอน ปันจอร์ 
Deep South Watch 

 

 13.30 – 16.30 น. 8.4 การสร้างเครือขา่ยกบัองค์กรภาคประชา
สงัคมหรือองค์กรชมุชนท่ีมีความคล้ายคลงึ
กนัในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต้/ปาตานี 

SASAKAWA Peace Foundation, Tokyo 
Lambaga Bantuan Hukum, Jakarta 

 

 

 10 พ.ย. 56 
9.00 – 12.00 น. 

8.5 ก้าวตอ่ไปในการพฒันาวิทยาลยั
ประชาชน 

คณะกรรมการบริหารวิทยาลยัประชาชน 

และท่ีปรึกษา 
 

 13.30 – 16.30 น. 8.6 เสียงสะท้อนและการประเมินหลกัสตูร นกัศกึษาในหลกัสตูร  
 

 

 



 

 

 

 

26 ธันวาคม พ.ศ. 2556 

วันรับมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้น าการเปล่ียนแปลงสู่สันตภิาพ รุ่นที่ 1 

ณ หอประชุมอาคารนานาชาต ิวทิยาลัยอสิลามศกึษา มหาวทิยาลัยสงขลานครินทร์ 

วทิยาเขตปัตตานี 

 


