ตารางศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ รุ่ นที่ 1
ศูนย์ จดั การความขัดแย้ งศึกษา
The Center of Conflict Management Studies – CCMS

วิทยาลัยประชาชน
People’s College

ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 1 พัฒนาการของรัฐในโลก
ครัง้ ที่
1

วัน/เวลา
31 พ.ค. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา
ผู้บรรยาย
1.1 แนะนาตัว โครงการ ชี ้แจงวัตถุประสงค์
และหลักสูตร การแบ่งงานในแต่ละวิชา และ
คณะกรรมการจัดการหลักสูตร
แนะนาการใช้ อปุ กรณ์ดจิ ิตอลที่มี
1.2 กาเนิดระบบอธิปไตยของรัฐสมัยใหม่
Dr.Norbert Ropers
13.30 – 16.30 น. ความเป็ นรัฐ และลักษณะของรัฐที่แตก
ผู้อานวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ต่างกัน
Berghof Foundation, Germany
1 มิ.ย. 56
1.3 การพัฒนาหลักนิตริ ัฐและการควบคุม
9.00 – 12.00 น. อานาจอธิปไตย
อาจารย์มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1.4 การพัฒนาด้ านสิทธิมนุษยชนและ
13.30 – 16.30 น. ระบอบกฎเกณฑ์ด้านสิทธิมนุษยชน
2 มิ.ย. 56
9.00 – 12.00 น.

1.5 การพัฒนาประชาธิปไตยและวิธีการ
ปกครองประชาธิปไตย

1.6 ความท้ าทายและการตอบสนองต่อการ
13.30 – 16.30 น. ปกครองประชาธิปไตยในสังคมพหุ
วัฒนธรรมและสังคมที่มีชาติพนั ธ์ที่

ทีมทนายความกาชาดสากล
(ICRC)
ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปั ตตานี
ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปั ตตานี

สถานที่
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาคารนานาชาติ
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาคารนานาชาติ
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาคารนานาชาติ
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาคารนานาชาติ
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาคารนานาชาติ
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
อาคารนานาชาติ
มอ.ปั ตตานี

บันทึก

หลากหลาย
ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 2 การเมืองและองค์ การระหว่ างประเทศ
ครัง้ ที่
2

วันที่
21 มิ.ย. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา
ผู้บรรยาย
2.1 ระบบองค์การสหประชาชาติ (UN) และ
ชลิดา ทาเจริ ญศักดิ์
องค์กรพิเศษสหประชาชาติ
ผู้อานวยการมูลนิธิศกั ยภาพชุมชน
2.2 การรักษาและการสร้ างสันติภาพของ
พันเอกนพดล มังคละทน
13.30 – 16.30 น องค์การสหประชาชาติ (UN) ตัวแทน
อดีตนายทหารไทยปฎิบตั งิ านกองกาลังรักษา
.
สหประชาชาติกบั การเข้ าไปมีสว่ นร่วมใน
สันติภาพแห่งสหประชาชาติ ในติมอร์ เลสเต้
ความขัดแย้ งภายในประเทศ
22 มิ.ย. 56
2.3 อาเซียน (ASEAN) และนัยยะชุมชน
ดร.สามารถ ทองเฝื อ
9.00 – 12.00 น. เศรษฐกิจอาเซียน 2558 (AEC)
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปั ตตานี
13.30 – 16.30 น 2.4 อานาจที่ได้ รับมอบหมายของอาเซียน
กวี จงกิจถาวร
และนโยบายเพื่อยุติความขัดแย้ งและการ
บรรณาธิการอวุโส The Nation/ อดีตผู้ช่วย
สร้ างสันติภาพ
เลขาธิการอาเซียน
23 มิ.ย. 56
2.5 องค์การความร่วมมืออิสลาม (OIC) กับ
ดร.ศราวุฒิ อารี ย์
9.00 – 12.00 น. การยุตคิ วามขัดแย้ งและการสร้ างสันติภาพ ศูนย์มสุ ลิมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
13.30 – 16.30 น 2.6 บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน
Adam Berk
ระหว่างประเทศ (INGOs) ในการสร้ าง
นักวิจยั อิสระ/อดีตผู้สงั เกตุการณ์กระบวนการ
สันติภาพ (Peacemaking) และการฟื น้ ฟู
สันติภาพในอาเจ๊ ะห์
เพื่อสร้ างสันติภาพ (Peace building)

สถานที่
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี

บันทึก

ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 3 ประวัตศิ าสตร์ และพัฒนาการทางการเมืองของไทย
ครัง้ ที่
3

วันที่
19 ก.ค. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา
3.1 ประวัติศาสตร์ ของไทยตังแต่
้ ก่อน
ศตวรรษ ที่ 20 (รัชกาล ที่ 4)
13.30 – 16.30 น 3.2 ประวัติศาสตร์ ไทยสมัยใหม่
(ศตวรรษที่ 20)
20 ก.ค. 56
3.3 ระบบกฎหมายและรัฐธรรมนูญของไทย
9.00 – 12.00 น.
13.30 – 16.30 น 3.4 ระบบการเมืองไทยและแรงขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง
21 ก.ค. 56
3.5 ความเป็ นสมัยใหม่ (modernization)
9.00 – 12.00 น. จนถึงความขัดแย้ งเรื่ องสีในประเทศไทยและ
ปั จจัยความขัดแย้ ง
13.30 – 16.30 น 3.6 ความพยายามจัดการความขัดแย้ งใน
ปั จจุบนั

ผู้บรรยาย
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ
อดีตคณบดี คณะศิลปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ
อดีตคณบดี คณะศิลปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์
ประยูรเดช คณานุรักษ์
สภาทนายความจังหวัดปั ตตานี
ดร.ประจักษ์ ก้ องกีรติ
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
ดร.ประจักษ์ ก้ องกีรติ
คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์

สถานที่
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี

กระบวนการกลุม่

คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี

บันทึก

ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 4 ประวัตศิ าสตร์ จังหวัดชายแดนใต้ และความขัดแย้ งในภูมิภาคปาตานี
ครัง้ ที่
4

วันที่
23 ส.ค. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา

4.1 ประวัติศาสตร์ ปาตานี จนถึงข้ อตกลง
แองโกล-สยาม (Anglo-Siam agreement)
(มุมมองของต่างประเทศ/ความเกี่ยวข้ อง
เกี่ยวกับมิตขิ องความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ)
13.30 – 16.30 น 4.2 ประวัติศาสตร์ ปาตานีจนถึงปี 2547
24 ส.ค. 56
9.00 – 12.00 น.

4.3 เรื่ องเล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความ
ขัดแย้ งในจังหวัดชายแดนใต้ /ภูมิภาคปา
ตานี (หลัง 2547)

13.30 – 16.30 น 4.4 เรื่ องเล่าความขัดแย้ งจากมุมมองของ
มลายู-มุสลิม ไทย-พุทธ และคนจีน
25 ส.ค. 56
9.00 – 12.00 น.

4.5 ประวัติศาสตร์ ความขัดแย้ ง ตังแต่
้ ปี
2547
13.30 – 16.30 น 4.6 ประวัติศาสตร์ ความพยายามด้ าน
สันติภาพในจังหวัดชายแดนใต้ /ปาตานี

ผู้บรรยาย
ศ.ดร.ธเนศ อาภรณ์สวุ รรณ
อดีตคณบดี คณะศิลปะศาสตร์ ธรรมศาสตร์

พล.ต.ต. จารูญ เด่นอุดม
มูลนิธิวฒ
ั นธรรมอิสลามภาคใต้ (YAKIS)
อาเต็ฟ โซ๊ ะโก
LEMPAR
อาจารย์ แพร ศิริดาคาเกิง
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปกร
(1) กริยา มูซอ
(2)อาจารย์ประสิทธิ์ เมฆสุวรรณ
(3) ชูศกั ดิ์ นรารัตนวงค์
ผศ.ดร.ศรี สมภพ จิตร์ ภิรมย์ศรี
คณะรัฐศาสตร์ มอ.ปั ตตานี
(1) เมธัส อนุวตั รอุดม
นักวิชาการสานักสันติวิธีและธรรมมาภิบาล
สถาบันพระปกเกล้ า

สถานที่
คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี

คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี

คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาการสื่อสาร
มอ.ปั ตตานี
คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

บันทึก

(2) อาจารย์อฮั หมัดสมบูรณ์ บัวหลวง
อดีตกรรมการ กอส.
ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 5 การศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ ง
ครัง้ ที่
5

วันที่
6 ก.ย. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา
5.1 แนวโน้ มความขัดแย้ งในระดับโลกและ
ระดับภูมิภาคแนะนาการวิเคราะห์แนวโน้ ม
ความขัดแย้ งทังในเชิ
้ งปริมาณและคุณภาพ
13.30 – 16.30 น. 5.2 ทฤษฎีความขัดแย้ งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ความขัดแย้ งภายในประเทศที่ยืดเยื ้อเรื อ้ รัง

ผู้บรรยาย
Dr.Norbert Ropers
ผู้อานวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
Berghof Foundation, Germany
Dr.Norbert Ropers
ผู้อานวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สถานที่
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี
คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี

Berghof Foundation, Germany

7 ก.ย. 56
9.00 – 12.00 น.

5.3 วิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบความขัดแย้ ง
ภายในประเทศเชิงลึกของประเทศในเอเชีย
(รวมทังจั
้ งหวัดชายแดนใต้ /ปาตานี)
13.30 – 16.30 น. 5.4 การสร้ างสันติภาพ การฟื น้ ฟูเพื่อสร้ าง
สันติภาพและการรักษาสันติ ภาพแนวคิด
พื ้นฐานของการส่งเสริมสันติภาพ
8 ก.ย. 56
5.5 การวิเคราะห์กระบวนการสันติภาพและ
9.00 – 12.00 น. แผนสันติภาพ
13.30 – 16.30 น. 5.6 วิเคราะห์เชิงเปรี ยบเทียบกระบวนการ
สันติภาพในเอเชีย (อาเจะห์ บังซาโมโร)

ดร.เอกพันธ์ ปิ นฑวณิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี

ดร.เอกพันธ์ ปิ นฑวณิชย์
มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิทยาลัยอิสลามศึกษา
มอ.ปั ตตานี

Adam Berk
นักวิจยั อิสระ/อดีตผู้สงั เกตุการณ์กระบวนการ
สันติภาพในอาเจ๊ ะห์
Adam Berk
นักวิจยั อิสระ/อดีตผู้สงั เกตุการณ์กระบวนการ
สันติภาพในอาเจ๊ ะห์

บันทึก

ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 6 การศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ ง
ครัง้ ที่
6

วันที่
27 ก.ย. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา
6.1 ความพยายามอย่างเป็ นทางการของรัฐ
ไทยในการจัดการความขัดแย้ ง/ความไม่สงบ
ในจังหวัดชายแดนใต้ (ปาตานี) :
การปรับปรุงหลักนิตริ ัฐ สิทธิมนุษยชน การ
พัฒนา และการปรับปรุงด้ านความมัน่ คง
13.30 – 16.30 น. 6.2 การเกิดขึ ้นของภาคประชาสังคมใน
จังหวัดชายแดนใต้ /ปาตานี ใน 9 ปี ที่ผา่ นมา
28 ก.ย. 56
6.3 วาทกรรมว่าด้ วยการบริ หารการปกครอง
9.00 – 12.00 น. และการปฏิรูปใน/เพื่อจังหวัดชายแดนใต้

ผู้บรรยาย
นายสมเกียรติ บุญชู
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

สถานที่
คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี
คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

13.30 – 16.30 น. 6.4 วาทกรรมว่าด้ วยการเปลี่ยนแปลง
นโยบายด้ านภาษา การศึกษา และ
วัฒนธรรม
29 ก.ย. 56
6.5 การประเมินความพยายามใน
9.00 – 12.00 น. กระบวนการสร้ างสันติภาพในปั จจุบนั
(ตังแต่
้ ข้อตกลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556)

นายมูฮาหมัดอายุบ ปาทาน
บรรณาธิการ Deep South watch (DSW)
นายอัคคชา พรหมสูตร
สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง
สถาบันพระปกเกล้ า
อาจารย์ชินทาโร ฮาร่า
คณะมนุษยศาตร์ และสังคมศาสตร์
มอ.ปั ตตานี
นายดนัย มูส่ า
รักษาการผู้เชี่ยวชาญปั ฎิบตั ิราชการแทน
ผู้ชว่ ยเลขาธิการ ศอ.บต.

13.30 – 16.30 น. 6.6 พัฒนาการของข้ อเสนอเพื่อการปรับปรุง

พล.ต.นักรบ บุญบัวทอง

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี
คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

บันทึก

กระบวนการสันติภาพ

รอง ผอ.ศปป. 5 กอ.รมน.

มอ.ปั ตตานี

ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 7 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม การไม่ ใช้ ความรุนแรง และศาสนา
ครัง้ ที่
7

วันที่
18 ต.ค. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา
7.1 ภาพรวมประวัติศาสตร์ ขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคมและผู้ทาให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
13.30 – 16.30 น. 7.2 ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในยุค
ดิจิตอล : เราสามารถเรี ยนรู้อะไรจากอาหรับ
Arab Spring และขบวนการเคลื่อนไหวอื่นๆ
ในบรรยากาศระหว่างประเทศในปั จจุบนั
19 ต.ค. 56
7.3 ความรุนแรงและการไม่ใช้ ความรุนแรง
9.00 – 12.00 น. ในฐานะยุทธศาสตร์ เพื่อการเปลี่ยนแปลง
ด้ านสังคมและการเมือง
13.30 – 16.30 น. 7.4 ศาสนาและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
การเมือง ศาสนากับการสร้ างสันติภาพ
20 ต.ค. 56
7.5 นักศึกษาเข้ ามามีสว่ นร่วมในการทาวิจยั
9.00 – 12.00 น. เชิงปฏิบตั กิ าร (Action Research) เรื่ อง
13.30 – 16.30 น. ลักษณะของขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ปาตานี

ผู้บรรยาย
อุเชนทร์ เชียงเสน
นักวิชาการอิสระ

สถานที่
คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

อาทิตย์ สุริยวงศ์กลุ
ผู้ประสานงานเครื อข่ายพลเมืองเน็ต

คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์
คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

ดร.อับดุลเลาะห์ อาบูบากา
สภาอูลามะอฺฟาตอนีดารุสสาลาม

คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

การบ้ านนักศึกษา

คณะมนุษยศาสตร์
มอ.ปั ตตานี

บันทึก

ตารางศึกษาอบรมครัง้ ที่ 8 การมีส่วนร่ วมขององค์ กรภาคประชาสังคมเพื่อสร้ างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ครัง้ ที่
8

วันที่
8 พ.ย. 56
9.00 – 12.00 น.

วิชา
ผู้บรรยาย
8.1 การจัดการองค์กรภาคประชาชนอย่างมี
เครื อข่าย NGOs
ประสิทธิภาพ
Aceh – Mindanao-Timor Leste’
13.30 – 16.30 น. 8.2 การทาแผนที่องค์กรภาคประชาสังคม
Dr.Norbert Ropers
และองค์กรชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / ผู้อานวยการโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ปาตานี : นักศึกษาจะหนุนเสริมเต็มเต็ม
Berghof Foundation, Germany
เพื่อให้ มีประสิทธิภาพได้ อย่างไร
9 พ.ย. 56
8.3 งานสื่อสารเพื่อสันติภาพในจังหวัด
รอมฎอน ปั นจอร์
9.00 – 12.00 น. ชายแดนภาคใต้ /ปาตานี
Deep South Watch
13.30 – 16.30 น. 8.4 การสร้ างเครื อข่ายกับองค์กรภาคประชา SASAKAWA Peace Foundation, Tokyo
สังคมหรื อองค์กรชุมชนที่มีความคล้ ายคลึง
Lambaga Bantuan Hukum, Jakarta
กันในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ /ปาตานี
10 พ.ย. 56
8.5 ก้ าวต่อไปในการพัฒนาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริ หารวิทยาลัยประชาชน
9.00 – 12.00 น. ประชาชน
และที่ปรึกษา
13.30 – 16.30 น. 8.6 เสียงสะท้ อนและการประเมินหลักสูตร
นักศึกษาในหลักสูตร

สถานที่

นักศึกษาตกลงกัน

บันทึก

26 ธันวาคม พ.ศ. 2556
วันรั บมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นาการเปลี่ยนแปลงสู่สันติภาพ รุ่ นที่ 1
ณ หอประชุมอาคารนานาชาติ วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตปั ตตานี

