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คุณภาพชีวิต
แผนงานด้ านสังคมพหุวัฒนธรรม

ศาสนา

แผนงานวิจัยเพือ่ การสร้ างสันติภาพ (Peacebuilding)
▪ บทบาทของเยาวชนในการเสริมสร้างสันติภาพในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้
▪ Youth engagement in Peace building in/on
the Southern Thailand (โครงการต่อเนื่อง)
▪ ห้องเรียนสันติภาพระดับชุมชน
▪ โครงการวิจัยเชิงสารวจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ (Peace
Survey) (โครงการต่อเนื่อง)
▪ จิตสานึกความเป็ นพลเมืองกับจิตสานึกสาธารณะ

แผนงานวิจัยประเด็นอืน่ ๆ
▪ การพัฒนาคุณภาพชีวิต
▪ การพัฒนาการศึกษา
▪ นโยบายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการขยะพลาสติก

ชุดโครงการระบบติดตามและเฝ้ าระวังความสัมพันธ์ข้าม
วัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
▪ ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
ระบบติดตามและเฝ้าระวังความสัมพันธ์ขา้ มวัฒนธรรมใน แผนงานศึกษาความรุ นแรงและพลวัต
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
▪ สันติวัฒนธรรม กับการจัดการความขัดแย้งของชุมชน จชต.
▪ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
▪ การจัดการความขัดแย้งและแนวทางแก้ปัญหาจากโครงการพัฒนา
ความขัดแย้งในตน: จิตตปั ญญาศึกษาเพื่อลดปั ญหา
ภาครัฐ และ ทรัพยากรธรรมชาติ
▪ ชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง
ความขัดแย้งในตน
โครงการวิจัยเชิงปฏิบัตกิ าร “การพัฒนารูปแบบ
บทเรียนการปรับตัวและการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพืน้ ทีค่ วาม
โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้ทกั ษะวัฒนธรรมเพือ่ การอยู่ร่วมกัน
ขัดแย้งภาคใต้ (กาลังดาเนินการ)
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้” (โครงการต่อเนื่อง)
▪ ชายแดนศึกษา
▪ ศาสนากับการเสริมสร้างสันติภาพ
กลไกทางศาสนากับการเสริมสร้างสันติภาพระหว่างคน
ต่างศาสนา

พัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติในสังคมพหุลักษณ์

“วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านสันติศึกษาเพื่อพัฒนาการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุลักษณ์”
ชุดโครงการระบบติดตามและเฝ้ าระวังความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนงานด้านสังคม
พหุวัฒนธรรม

ความสัมพันธ์ขา้ ม
วัฒนธรรม
อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพนั ธุ์

แผนงานศึกษาความ
รุนแรงและพลวัต

สันติวฒ
ั นธรรม กับการ
จัดการความขัดแย้งของ
ชุมชน จชต.
คุณอุสมาน หวังสนิ

แผนงานวิจัยเพื่อการ
สร้างสันติภาพ
(Peacebuilding)

แผนงานวิจัยประเด็น
อื่น ๆ

การอยูร่ ว่ มกันใน
สังคมพหุลกั ษณ์
อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพนั ธุ์

การจัดการความขัดแย้งและ
แนวทางแก้ปัญหาจาก
โครงการพัฒนาภาครัฐ และ
ทรัพยากรธรรมชาติ
อ.นฤทธิ์ ดวงสุวรรณ์

ชายแดนศึกษา
คุณอุสมาน หวังสนิ

คุณอุสมาน หวังสนิ

ห้องเรียนสันติภาพ
ระดับชุมชน

โครงการวิจยั เชิงสารวจ
กระบวนการสันติภาพ
ชายแดนใต้ (Peace

อ.ธรรมศาสตร์ โสตถิพนั ธุ์

คุณอุสมาน หวังสนิ
อ.อภิชาติ จันทร์แดง

Survey)
อ.วิชยั กาญจนสุวรรณ
คุณนิวดี สาหีม

การพัฒนา
การศึกษา

อ.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง

อ.จิราภรณ์ เรืองยิ่ง

อ.มนตรี เพชรนาจักร
อ.เพ็ญนภา ภัทรชนม์

ชุมชนกับการจัดการ
ความขัดแย้ง

บทบาทของเยาวชนใน
การเสริมสร้างสันติภาพ
ในพืน้ ที่ชายแดนใต้

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

ศาสนากับการ
เสริมสร้าง
สันติภาพ

จิตสานึกความเป็ น
พลเมืองกับจิตสานึก
สาธารณะ
อ.มนตรี เพชรนาจักร
อ.เพ็ญนภา ภัทรชนม์

แผนงานด้านสังคมพหุวัฒนธรรม (ลาดับที่ 1) และ
แผนงานวิจัยเพื่อการสร้างสันติภาพ (Peacebuilding)
(ลาดับที่ 3) เป็นแผนงานทีด่ าเนินการร่วมกับ CSCD

“ระยะเวลาดาเนินการ”
ประเด็น
การสร้างความมั่นคง ความปลอดภัย และสันติสุขในสังคมพหุลักษณ์
1. แผนงานด้านสังคมพหุวัฒนธรรม
ชุดโครงการระบบติดตามและเฝ้าระวังความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมใน
ชุมชนจังหวัดชายแดนภาคใต้
• ความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม
• ระบบติดตามและเฝ้าระวังความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมในชุมชน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
• การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุลักษณ์
• ความขัดแย้งในตน: จิตตปัญญาศึกษาเพื่อลดปัญหาความความ
ขัดแย้งในตน
• โครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารูปแบบโรงเรียนส่งเสริม
การเรียนรู้ทักษะวัฒนธรรมเพือ่ การอยู่ร่วมกันในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้”
• ชายแดนศึกษา
• ศาสนากับการเสริมสร้างสันติภาพ
• กลไกทางศาสนากับการเสริมสร้างสันติภาพระหว่างคนต่างศาสนา
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“ระยะเวลาดาเนินการ”
ประเด็น

2. แผนงานศึกษาความรุนแรงและพลวัตร
• สันติวัฒนธรรม กับการจัดการความขัดแย้งของชุมชน จชต.
• ความขัดแย้งและแนวทางแก้ปัญหาแผนการพัฒนาโครงการการพัฒนา
ภาครัฐในการจัดการความขัดแย้งทรัพยากรธรรมชาติ
• ชุมชนกับการจัดการความขัดแย้ง
• บทเรียนการปรับตัวและการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่ความขัดแย้ง
ภาคใต้
3. แผนงานวิจัยเพื่อการสร้างสันติภาพ (Peacebuilding)
• บทบาทของเยาวชนในการเสริมสร้างสันติภาพในพืน้ ทีช่ ายแดนใต้
• Youth engagement in Peace building in/on Southern
Thailand
• ห้องเรียนสันติภาพระดับชุมชน
• โครงการวิจัยเชิงสารวจกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ (Peace
Survey)
• จิตสานึกความเป็นพลเมืองกับจิตสานึกสาธารณะ
4. แผนงานวิจัยประเด็นอื่นๆ เช่น
• การพัฒนาคุณภาพชีวิต
• การพัฒนาการศึกษา
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ทิศทางการวิจัยในอนาคต
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เรียนเชิญ.......
คาถามและข้อเสนอแนะครับผม

