
เอกสาร 1-4 
ค าอธิบายรายวิชา 
สถาบันสันติศึกษา 

สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา 
 

950-501     3(3-0-6) 
หลักการสันติภาพและความขัดแย้ง     
(Principles of Peace and Conflicts) 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสันติศึกษา ความขัดแย้ง และ
ความรุนแรง มิติต่างๆ ของความขัดแย้ง กระบวนการวิเคราะห์
สาเหตุและเงื่อนไขของความขัดแย้ง ยุทธศาสตร์สันติวิธี เครื่องมือ
ในการวิ เคราะห์และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
แนวทาง/ วิธีการที่ได้มาซึ่งสันติภาพที่ยั่งยืน 

Concepts and theories in peace studies, conflicts 
and violence; various dimensions of conflicts; analytical 
process of causes and conditions of conflicts; peace 
strategies; mechanisms for the analysis and peaceful and 
non-violent resolutions of conflict; means/methods in 
obtaining sustainable peace 

 
950-502     3(3-0-6) 
แนวทางการจัดการความขัดแย้ง   
(Approaches to Conflict Management) 

แนวคิดและกลยุทธ์ที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการความ
ขัดแย้ง ทางเลือกในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง กรณีศึกษาของ
การจัดการความขัดแย้งในภูมิภาคต่างๆ ของโลกและความขัดแย้ง
ที่ตัดข้ามเส้นแบ่งวัฒนธรรม (cross culture) ตลอดจนการเรียนรู้
ความขัดแย้งและการแก้ไขความขัดแย้งประเภทต่างๆที่เกิดขึ้นใน
ประวัติศาสตร์ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้กับกรณีความขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในสังคมไทย 

Concepts and strategies related to conflict 
management; alternatives for conflict resolution; case 
studies in conflict management in different world regions 
and cross-cultural conflicts; study of conflicts and their 
resolutions occurring in the history for use in resolving 
conflicts in Thailand 
 
 

 
950-503     3(3-0-6) 
สิทธิมนุษยชน ความยุติธรรมและสันติภาพ   
(Human Rights, Justice and Peace)   

การศึกษาปรัชญาและพัฒนาการของความคิดในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนและความยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชนสากล
และความยุติธรรมในฐานะที่ เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
สันติภาพ การน าหลักสิทธิมนุษยชนไปสู่ภาคปฏิบัติทั้ ง ใน
ระดับประเทศและสากล ข้อถกเถียงที่เกี่ยวข้องกับหลักสิทธิ
มนุษยชนท่ีด ารงอยู่ในโลก ความเป็นสากลของหลักสิทธิมนุษยชน 
การด ารงอยู่ของสิทธิ และสิทธิพิเศษของกลุ่มต่างๆ เช่น สิทธิของ
ผู้อพยพ ชนกลุ่มน้อย ชนเผ่าพื้นเมือง และประชาชนท่ัวไป 

Study of philosophy and development of 
concepts of human rights and justice; principles of universal 
human rights and justice as a mechanism in supporting 
peace-building; putting human rights principles into practice 
at national and international levels, arguments concerning 
principles of human rights; universality of human rights 
principles; existence of rights and privileges of various 
groups: refugees, minority groups, indigenous groups, and 
the general public 

 
950-504     1(0-2-1) 
สัมมนา: ประเด็นร่วมสมัยในการจัดการความขัดแย้ง 1      
(Seminar: Contemporary Issues in Conflict 
Management 1) 

ประเด็นร่วมสมัยในการเกิดและการจัดการความขัดแย้ง 
การวิเคราะห์แนวคิดและงานวิจัยด้านการจัดการความขัดแย้ง 
จากนักวิชาการไทยและต่างประเทศ การศึกษาแนวคิดและวิธีการ
ของผู้ท างานด้านการจัดการความขัดแย้งภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 



 
Contemporary issues in root causes of conflicts 

and conflict management; analysis of concepts and 
research in conflict management of well-known national 
and international academics; study of concepts and 
approaches of peace workers under the advisors‖ 
supervision 

 
950-505     1(0-2-1) 
สัมมนา: ประเด็นร่วมสมัยในการจัดการความขัดแย้ง 2 
(Seminar: Contemporary Issues in Conflict 
Management 2) 

ประเด็นร่วมสมัยในการเกิดและการจัดการความขัดแย้ง 
การประยุกต์ใช้แนวคิดจากนักวิชาการไทยและต่างประเทศสู่
งานวิจัยด้านการจัดการความขัดแย้ง การศึกษาแนวคิดและวิธีการ
ของผู้ท างานด้านการจัดการความขัดแย้งภายใต้การแนะน าของ
อาจารย์ที่ปรึกษา 

Contemporary issues in root causes of conflicts 
and conflict management; application of concepts of well-
known national and international academics in conflict 
resolution research; study of concepts and approaches of 
peace workers under the advisors‖ supervision 

 
950-506     1(0-2-1) 
สัมมนา: ประเด็นร่วมสมัยในการจัดการความขัดแย้ง 3 
(Seminar: Contemporary Issues in Conflict 
Management 3) 

ประเด็นร่วมสมัยในการเกิดและการจัดการความขัดแย้ง 
การศึกษาแนวคิดและวิธีการของผู้ท างานด้านการจัดการความ
ขัดแย้ง การน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยด้านการจัดการความ
ขัดแย้ง จากนักวิชาการไทยและต่างประเทศภายใต้การแนะน า
ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

Contemporary issues in root causes of conflict and 
conflict management; study of concepts and approaches 
of peace workers; presentation of concepts and research in 
conflict resolution of well-known national and international 
academicians under the advisors‖ supervision 

 

 
950-509     3(3-0-6) 
วิธีวิทยาการวิจัยทางสังคมศาสตร์   
(Social Science Research Methodology) 

ปรัชญาวิทยาศาสตร์ และความรู้ หลักการ วิธีการวิจัย
เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ เครื่องมือในการวิจัยทางสังคมศาสตร์ 
จริยธรรมในการวิจัย การประยุกต์การวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการ
วิจัยด้านสันติศึกษาและการจัดการความขัดแย้ง 

Science philosophy; knowledge, principles and 
methods in quantitative and qualitative research, tools in 
social science research, research ethics, application of social 
science research methodology in peace studies and conflict 
management research 

 
950-511     3(3-0-6) 
การไม่ใช้ความรุนแรง: ปรัชญา และการปฏิบัติ   
(Nonviolence: Philosophy and Practice) 

ปรัชญา ภาษา และทักษะของปฏิบัติการไร้ความรุนแรง
ในเหตุการณ์ความขัดแย้งร่วมสมัย เพื่อประเมินผลส าเร็จในการ
เปลี่ยนแปลงสังคมตามแนวทางสันติภาพที่มีความเป็นธรรม  
กระบวนการกลุ่มในการปฏิบัติการไร้ความรุนแรงที่สร้างสรรค์ใน
การพัฒนาสังคมและชุมชน แนวทางของ คานธี  มาติน ลูเธอร์ คิง 
และ ออง ซาน ซูจี  

Philosophy, language, and skills in nonviolence 
practice in contemporary conflicts to evaluate the 
effectiveness in achieving social changes via peaceful and 
justice course; constructive group process in nonviolence 
practice in social and community development; case 
studies of Gandhi, Martin Luther King and Aung San Suu Kyi 
 
950-512     3(3-0-6) 
การสื่อสารเพ่ือสันติภาพ  
(Communication towards Peace) 

บทบาท หน้าที่ และอิทธิพลของสื่อ องค์ประกอบและ
แบบแผนการสื่อสารเพื่อสันติภาพ พลวัตของการสื่อสารในบริบท
ของความขัดแย้งทางวัฒนธรรมและความรุนแรงเชิงโครงสร้ าง 
แนวทางการวิเคราะห์ความขัดแย้ง กลยุทธ์การสื่อสารเพื่อ
คลี่คลายความขัดแย้ง 



Roles, functions and influence of media; 
components and communication patterns for peace; 
dynamics of communication in the context of cultural 
conflicts and structural violence; approaches to conflict 
analysis, communication tactics for conflict resolution 

 
950-513     3(3-0-6) 
จิตวิทยาเพ่ือสันติภาพ      
(Peace Psychology) 

กระบวนการท าความเข้าใจการเกิดความขัดแย้งและ
ความรุนแรง ทั้งภายในองค์กร ในชุมชนและสังคมโลก การศึกษา
ระบบการท างานของกระบวนการด้านจิตวิทยาทั้งในลักษณะการ
ตระหนักรู้ และอารมณ์ความรู้สึก หรือระหว่างปัจเจกกับกลุ่มคณะ 
รวมถึงปัจจัยที่เกี่ยวข้องภายนอก ความไม่ยุติธรรมเชิงโครงสร้าง 
และการแบ่งแยกที่เป็นสาเหตุความรุนแรง การศึกษามิติทางด้าน
จิตวิทยาที่สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง โดยใช้
พื้นฐานทางทฤษฎีของกระบวนและทักษะ การเจรจา ภายใต้
บริบทของความขัดแย้ง การทดสอบโดยใช้แบบจ าลองสถานการณ์
ความขัดแย้ง 

Process in understanding the emergence of 
conflicts and violence at organizational, community and 
international levels; study of functional system of 
psychology as cognitive and sensational forms or between 
individuals or groups including related extrinsic factors, 
structural injustice, discrimination as root causes of conflicts; 
study of psychological dimensions able to prevent and 
resolve conflicts using negotiating theories and skills; tests 
using simulation models of conflict 

 
950-514     3(3-0-6) 
วัฒนธรรมสันติภาพ     
(Peace Cultures) 

แนวคิดที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและสันติภาพ ลักษณะ
เครือข่ายของการปฏิสัมพันธ์ที่ส่งผลตอ่กระบวนถักทอสายสัมพันธ์
และการสร้างความเข้าใจระหว่างมนุษย์ การวิเคราะห์แนวคิด
พื้นฐานของทฤษฎีปะทะทางอารยธรรมของ แซมมวล ฮันติงตัน 
และแนวคิด “วาทกรรมบูรพา” ของเอ็ดเวิร์ด ซาอิด ที่ส่งผลต่อ

โครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ตลอดจนแนวคิดสันติภาพท่ีเกี่ยวข้องกับมิติทางวัฒนธรรม 

Concepts related to culture and peace; 
characteristics of interaction network affecting the weaving 
of human relationship and understanding; the analysis of 
Samuel Huntington‖s theory of “the clash of civilizations” 
and Edward Said‖s “Orientalist discourse” creating impacts 
on the structure of human relationship in pluralist societies; 
exploration of peace concepts related to cultural 
dimensions 

 
950-515     3(3-0-6) 
การพัฒนากับความขัดแย้ง    
(Development and Conflicts)  

ชีวิตความเป็นอยู่ พลวัตและการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ เกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาในชุมชน 
โดยเฉพาะในบริบทของประเทศในเอเชียอาคเนย์ ลักษณะ/
องค์ประกอบส าคัญของวัฒนธรรม ความเป็นอยู่และโลกทัศน์ใน
ท้องถิ่น กระบวนการกลายเป็นชายขอบและสภาพความด้อย
พัฒนา ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชนอัน
เป็นผลจากการพัฒนา รวมทั้งกลยุทธ์และเทคนิควิธีการในการ
พัฒนาและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในชุมชน 

Way of life, dynamics and social and cultural 
changes resulting from community development process, 
especially in the context of South East Asian countries; 
essential characteristics/ components of culture; local living 
condition and worldview; marginalization process and state 
of underdevelopment; problems and ways of conflict 
resolution in community resulting from the development, 
including strategies and techniques in developing 
community and resolving community conflicts 
 
 
 
 
 
 
 



950-516     3(3-0-6) 
ความสมานฉันท์     
(Reconciliation) 

มโนทัศน์ของการขอโทษ การให้อภัย การสร้างความ
สมานฉันท์ และความยุติธรรม ในฐานะที่เป็นเครื่องมือในการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้ง การสร้างความสัมพันธ์และสังคมแบบ
สันติ มิติทางจิตวิทยา จิตวิญญาณ โครงสร้าง และการเมืองใน
บริบทของกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นภายในประเทศ รวมถึงภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก การประเมินและตรวจสอบกระบวนการสร้างความ
สมานฉันท์ และความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ในประเทศต่างๆ ที่มี
กรณีความขัดแย้ง 

Concepts of apology, forgiveness, reconciliation, 
and justice as mechanisms in conflict transformation; 
building relationship and peaceful society; psychological, 
spiritual structural and political dimensions in the 
contexts of case studies in the nation and various regions 
of the world; evaluation and examination of reconciliation 
process and restorative justice in different countries 
having conflicts 

 
950-517     3(3-0-6) 
เพศสภาพกับความขัดแย้ง    
(Gender and Conflicts) 

การตรวจสอบนัยส าคัญของเพศสภาพในการศึกษาด้าน
สันติภาพและความขัดแย้ง วิธีการเชิงสตรีนิยมกับสิทธิมนุษยชน 
และบทบาทของผู้หญิงและผู้ชายในฐานะหน่วยย่อยของการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม รวมถึงกระบวนการสร้างสันติภาพ 

Examination of gender significance in peace and 
conflict studies; feminist approaches and human rights and 
roles of men and women as an agency of social changes 
and peace-building process 
 
 
 
 
 
 
 

950-518     3(3-0-6) 
อิสลามกับสันติภาพ      
(Islam and Peace) 

แนวคิด ทฤษฏี  และหลักปฏิบัติ  ที่มีต่อสันติภาพ 
กระบวนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมพหุวัฒนธรรม 
ภายใต้ค าสอน ธรรมะ และหลักการของศาสนาอิสลาม  

Concepts, theories and principles of practice 
of Islam towards peace; conflict resolution process in a 
pluralist society under Islamic principles and teaching 
 
950-519     3(3-0-6) 
การศึกษา ศาสนา และสันติภาพ  
(Education, Religion and Peace) 

ความรุนแรงและความขัดแย้งทางศาสนา การจัดการ
ศึกษาและศาสนาเพื่อสันติภาพ หลักการ แนวคิด และทฤษฎี
ทางการศึกษาและศาสนาเพื่อสันติภาพ การตีความและการ
ประยุกต์แนวคิดทางศาสนาเพื่อการศึกษา พหุนิยมทางศาสนา
และความเป็นหนึ่งเดียวทางศาสนา การขับเคลื่อนการศึกษา
ศาสนาเพื่อสันติภาพตามแนวคิดของนักปฏิบัติทางศาสนา  

Violence and conflicts in religions; management of 
education and religions for peace; educational and religious 
principles, concepts and theories for peace, hermeneutics 
and application of religious concepts in education; religious 
pluralism and religious unity, driving religious education 
towards peace based on the concepts of religion 
practitioners 

 
950-520     3(3-0-6)    
พุทธศาสนากับสันติภาพ     
(Buddhism and Peace) 

หลักการและแนวคิดสันติภาพในพุทธศาสนา แนวทาง
และการจัดการความขัดแย้งและความรุนแรงด้วยสันติวิธีในสังคม
พหุวัฒนธรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การสานเสวนาอย่าง
สันติ การขับเคลื่อนสันติภาพในพุทธศาสนา แนวคิดของนักคิด
และนักวิชาการทางพุทธศาสนาที่มีบทบาทในการส่งเสริมและ
พัฒนาสันติภาพ 

 



Buddhist concepts and principles of peace, ways 
and management of conflicts and violence in a pluralist 
society via peaceful means; critical thinking; conducting 
peaceful dialogues; peace movement in Buddhism; 
concepts of Buddhist thinkers and Buddhist academics with 
a role in promoting and developing peace 
 
950-521     3(3-0-6)    
การแปรเปลี่ยนความขัดแย้งโดยสันติวิธี    
(Conflict Transformation via Peaceful Means) 

ศึกษาวิธีการของ TRANSCEND (การวินิจฉัย พยากรณ์ 
และการรักษา) ในการวิเคราะห์ความขัดแย้งพร้อมแสวงหาวิธีการ
แปรเปลี่ยนความขัดแย้งด้วยสันติวิธี ศึกษาการน าเทคนิควิธีการ
ดังกล่าวไปใช้ในการศึกษาความขัดแย้งระดับจุลภาค ภายในหรือ
ระหว่างบุคคลกับบุคคล หรือในความขัดแย้งระดับมหภาค 
ระหว่างรัฐและชาติ และความขัดแย้งในระดับกว้าง ระหว่าง
ภูมิภาค และอารยธรรม การตรวจสอบวัฒนธรรมเชิงลึก และ
โครงสร้างเชิงลึก ซึ่งเป็นพลวัตที่มีอิทธิพลในสังคม รัฐ ชาติ ใน
ลักษณะเฉพาะของการตอบสนองต่อประเด็นความขัดแย้ง 

Introduction to TRANSCEND Approach (Diagnosis-
Prognosis-Therapy) to conflict analysis and identification of 
means for peaceful transformation; application of these 
principles to the study of micro-conflicts within and 
between individuals, macro-conflicts among states and 
nations and mega-conflicts among regions and civilizations; 
examination of ―deep culture‖ and ―deep structure‖—
influential dynamics to societies, states and nations in 
terms of specific responses to particular conflict issues 
 
950-522     3(3-0-6)    
ความขัดแย้งเชิงภูมิชาติพันธุ์เปรียบเทียบ    
(Comparative Ethno-Regional Conflicts) 

การสร้างความตระหนักรู้ในความขัดแย้งเชิงภูมิชาติ
พันธุ์ในต่างประเทศ ด้วยการใช้กรอบวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศเพื่อมุ่งตรวจสอบทางเลือกที่เหมาะสมในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งเชิงภูมิชาติพันธุ์ในภาคใต้ของไทย ศึกษา
คุณลักษณะร่วมของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคต่างๆ นัยยะ
ของความขัดแย้งเชิงภูมิชาติพันธุ์ สาเหตุทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

และสังคม-การเมือง ผลกระทบของความรุนแรงที่เกิดขึ้น ตลอด
ถึงความส าเร็จของประเทศต่างๆ ในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ลักษณะดังกล่าว บทเรียนจากประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่สามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ 

Creating awareness of international ethno-
regional conflicts using framework for analyzing relationship 
among countries with the aim to investigate for appropriate 
options in solving the ethno-regional conflicts in Thailand 
southernmost provinces; exploring the inter-commonality 
of conflicts in different regions; implications of ethno-
regional conflicts; socio-economic and socio-political 
causes; effects of these conflicts; success of various 
countries in solving such conflicts; lessons from various 
countries applicable to solving conflicts in Thailand 
southern border provinces 
 
950-698     6(0-18-0) 
สารนิพนธ ์     
(Minor Thesis) 

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความขัดแย้งและ
สันติภาพ อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้ง
การเสริมสร้างสันติภาพ 

Research on issues of conflicts and peace, 
yielding a new body of knowledge and leading to its 
application in conflict resolution and peace building 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



950-699     18(0-54-0) 
วิทยานิพนธ์     
(Thesis) 

การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความขัดแย้งและ
สันติภาพ อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้ง
การเสริมสร้างสันติภาพ  

Research on issues of conflicts and peace, 
yielding a new body of knowledge and leading to its 
application in conflict resolution and peace building  
 
 
 
 
 
 
 
 

950-700     36(0-108-0) 
วิทยานิพนธ์                         
(Thesis) 
 การค้นคว้าวิจัยในหัวข้อเกี่ยวกับความขัดแย้งและ
สันติภาพ อันเป็นการสร้างองค์ความรู้ ใหม่และการน าไป
ประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการและการแก้ปัญหาความขัดแย้ง รวมทั้ง
การเสริมสร้างสันติภาพ  

Research on issues of conflicts and peace, 
yielding a new body of knowledge and leading to its 
application in conflict resolution and peace building 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


