โครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง“สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความยากจน
ในบริบทของอาเซียน”
1. หลักการและเหตุผล
สภาวการณ ในประเทศไทยไดพัฒ นาไปตามกระแสโลกมาประมาณ 40 ป (พ.ศ.2504-2544)
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดสรุปผลกระทบจากการพัฒนาประเทศ
ตลอดช ว งแผนพั ฒ นาฉบั บ ที่ 1-8 ซึ่ งส งผลให การพั ฒ นาที่ ผานมาก อให เกิด ความเหลื่ อมล้ําของการ
กระจายรายไดและการกอใหเกิดปญหาความยากจนที่รุนแรงเพิ่มมากขึ้น เกิดภาวการณวางงานเพิ่มขึ้น
และมาตรฐานความเปนอยูของคนไทยมีแนวโนมที่รุนแรง เกิดความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมซึ่งนําไปสูความขัดแยงในสังคม (ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ,2556)
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จชุมชนของไทยนั้ น จะตองตั้ งอยูบ นพื้น ฐานความศรัทธาในตั วคนที่ อยูใน
ชุมชนวาทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุด โดยตองเชื่อวามนุษยทุกคนมีพลังความคิดริเริ่มสรางสรรค และมี
ความเปน ผูนําซอนอยูภายใน เมื่อใดก็ตามถามีการพัฒ นาก็ยอมเปน การเปดโอกาสให ผูคนไดเกิดการ
เรีย นรูและแลกเปลี่ ยนทั ศนคติ เพิ่ มขีดความสามารถใหเปนผูมีความรับ ผิดชอบตอสังคมเปน อยางดี
ดั งนั้ น การพั ฒ นาพลั งขี ด ความสามารถของคนในชุ ม ชนทุ ก ด านเป น สิ่ งที่ สํ า คั ญ อย า งยิ่ งของทุ ก คน
เศรษฐกิจชุมชนมีลักษณะสําคัญคือครอบครัวเปนหนวยของการผลิต เปนปจจัยที่สําคัญตอการอยูรอด
ของครอบครัวตอความพอเพียงและตอความสามารถในการพึ่งตนเอง มีพลวัตและสามารถที่จะอยูรอด
ดวยตนเองไดพรอมกับการพัฒ นาเคียงคูไปกับการพัฒ นาของระบบทุนนิยม เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นมี
ลักษณะที่เปนองครวม ซึ่งไมไดมีแตเพียงมิติทางดานเศรษฐกิจที่เปนตัวเลขของรายได รายจาย การผลิต
และการบริโภคเทานั้น แตจะเปนระบบเศรษฐกิจที่เปนสวนหนึ่งของสังคม วัฒนธรรม มีความสัมพันธ
กับวิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน และรวมถึงการมีระบบคุณคาเขาไปรวมดวย โดยมีจุดเดนก็คือ
ชุมชนจะไมมุงเนนการแขงขันแตจะเนนใหความสําคัญกับความรวมมือของคนในชุมชนและจะไมผูขาดใน
กิจการใดๆเกิดขึ้น ทั้งนี้เพราะชุมชนเปนเจาของรวมกัน
ในบริบทของกลุมประเทศในอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออก
เฉียงใต (Association of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) เห็นชอบในหลักการของ “กฎบัตร
อาเซียน (ASEAN Charter)” ที่สนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดานภายในป พ.ศ. 2558
โดยแบงความรวมมือ 3 ดาน หรือ 3 เสาหลัก เสาที่หนึ่ง ไดแก ดานการเมืองและความมั่นคงอาเซียน
(ASEAN political and Security - APSC) เสาที่ ส อง ด านเศรษฐกิ จ ให จั ด ตั้ งประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย น (SEAN Economic Community - AEC) และเสาที่ส าม ดานสังคมและวัฒ นธรรม ใหจัดตั้ง
ประชาคมสั ง คมและวั ฒ นธรรม (ASEAN Socio – Cultural Community - ASCC) รวมทั้ ง สร า ง
“อาเซียน” ใหมีสถานะเปนนิติบุคคลที่เนน “ประชาชน” เปนศูนยกลาง ในขณะที่ประเทศไทยมีองค
ความรู และการพัฒนาองคความรู ซึ่งสวนใหญยังจํากัดอยูสถาบันการศึกษา ไมแพรกระจายไปสูชาวบาน
ทําใหภาคประชาชนที่มีความรู ในสิ่งที่ควรจะรู โดยสามารถขยายผลตอไปได จะขับเคลื่อนการกาวสู
ประชาคมอาเซียนไดดีที่สุด ถาชาวบานสามารถรับองคความรูแลวนําไปพัฒนาทองถิ่นดวยรูปแบบตางๆ
เช น กรณี ทางการเมื อง Political Union ที่ จ ะมีการตั ดสิน ใจและการมีรัฐ ธรรมนู ญ การเมือ งรว มกั น
ประเด็นทางเศรษฐกิจที่ “ภาษี” จะลดเหลือศูนย การเคลื่อนยายสินคาและบริการ การยายฐานการผลิต

ไปอยูในประเทศเพื่อนบาน เพราะวามีประเทศไทยเปนประเทศเดียวในอาเซียนที่มีพรมแดนติดประเทศ
เพื่อนบานหลายประเทศมากที่สุด แตยังมีความรูเรื่องดังกลาวไมมากพอหรือรูนอย
การลดความเหลื่อมล้ําและความยากจน ภายใตความเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรม เปน
ประเด็นที่ทาทายที่สุดของอาเซียนเพราะประชากรในอาเซียนทั้ง 580 ลานคน ขาดความตระหนักถึง
เรื่องการพัฒนามนุษย การคุมครองสวัสดิการสังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม การเสริมสรางอัต
ลักษณ อาเซียน การเคลื่อนยายแรงงาน อาชญากรรมขามชาติ การขจัดความยากจน ความปลอดภั ย
สุขภาพ การควบคุมโรคติดตอ การลดชองวางทางการพัฒนา เพื่อทําใหประชาคมสังคมและวัฒนธรรม
มีความเปนปกแผนกันมากขึ้น แตก็เปนเรื่องยากเพราะทั้ง 10 ประเทศ
ดังนั้ น การสรางองค ความรูบุ คคลทั่วไปตลอดจนชุมชนในทองถิ่น รวมทั้ งกลุ มองคกรชุมชน
หน ว ยงานและสถาบั น การศึ ก ษา ได มี พั น ธกิ จ ในด านการให บ ริก ารวิช าการแก ท อ งถิ่ น โดยการนํ า
กระบวนการบริการทางวิชาการเข าไปมีสวนรวมในการจั ดการเรียนการสอนหรือการจั ดกิ จกรรมให
นักศึกษาภาคปกติ และภาค กศ.บป. เขาไปมีสวนรวม ฉะนั้นเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามพันธกิจ
และวัตถุประสงคที่กําหนดไว โปรแกรมวิชาการพัฒ นาสังคม จึงจัดโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง
“สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน”
ดวยเหตุนี้จึงจําเปนอยางยิ่งในการเสริมสรางศักยภาพ (capacity building) ขององคกรชุมชนทองถิ่น
เพื่ อ กํ าหนดยุ ท ธศาสตร เชิ งนโยบาย (policy strategies) เพื่ อ นํ าพาองค ก รชุ ม ชนท อ งถิ่ น ได เรี ย นรู
ปรับตัว และเปลี่ยนแปลงสูอนาคตของประชาคมอาเซียน ซึ่งการสัมมนาทางวิชาการดังกลาวนอกจากจะ
เปนภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ในการใหบริการวิชาการตอชุมชนทองถิ่นตอไป
2. วัตถุประสงค
1. เพื่อเสริมสรางความรูเรื่อง สวัสดิการและเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ํา
และความยากจนในบริบ ทของอาเซี ย นในการแลกเปลี่ย นประสบการณ ความชํ านาญด านเครือข าย
สวัสดิการ องคกรชุมชนทองถิ่น ประชาชนทั่วไป ในเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในบริบทของอาเซียน
2. เพื่อใหผูเขารวมอบรมไดตระหนักถึงผลกระทบตอชุมชนทองถิ่นตอปญหาความยากจน
ความเหลื่อมล้ํา เศรษฐกิจชุมชน รวมถึงการยอมรับโอกาสและสิทธิของประชาชนในการเขาถึงสวัสดิการ
ซึ่งเปนหลักประกันทางสังคมในการลดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม
3. เพื่อสงเสริมการสรางเครือขายภายในจังหวัด และภายนอกจังหวัด ภาคองคกรชุมชนทองถิ่น
ภายใตสวัสดิการสังคม
4. เพื่อบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
3. กลุมเปาหมาย
1. ผูนําชุมชนและนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม จํานวน 100 คน
2. ผูนําทองถิ่น ผูนําองคกรชุมชน และประชาชนทั่วไป จํานวน 100 คน
3. นักวิชาการ จํานวน 50 คน
รวมกลุมเปาหมายทั้งหมด 250 คน
4. วิธีการดําเนินงาน
1. การประชุมอาจารยประจําโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เพื่อกําหนดประเด็นการวางแผนและการกําหนดบทบาทภาระหนาที่ความรับผิดชอบ

2. เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชน
ทองถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน”
3. จั ด ทํ าบั น ทึ กข อความออกหนังสือเชิญ วิทยากรและประชาสัมพั น ธผู เขารว มสั มมนา และ
ประสาน ขออนุญาตใชสถานที่
4. ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ
5. รายงานสรุปผลการดําเนินงานโครงการ
5. ระยะเวลาในการดําเนินงาน
วัน พฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 08.30 – 16.45 น.
6. สถานที่ดําเนินงาน
ณ หองประชุมพุทธชาด ชั้น ๒ อาคารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตึกใหม)
7. งบประมาณ
คาใชสอย
คาตอบแทนวิทยากร
- ศ.ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
- รศ.ดร.พัชรินทร สิรสุนทร จํานวน 6 ชัว่ โมงๆ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
- Professor Dr. Robert Doyle จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
- ดร.วิทยา คามุณี
จํานวน 6 ชั่วโมงๆ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
- นายนอย พะโยม
จํานวน 6 ชัว่ โมงๆ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
- ดร.ภูมพิ พิ ัฒน รักพรมงคล จํานวน 6 ชัว่ โมงๆ 600 บาท เปนเงิน 3,600 บาท
คาอาหารกลางวัน จํานวน 250 คนๆ ละ 50 บาท จํานวน 1 มื้อ
เปนเงิน 12,500 บาท
อาหารวางและเครื่องดื่มชวงเชา จํานวน 250 คนๆ ละ 20 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
อาหารวางและเครื่องดื่มชวงบาย จํานวน 250 คนๆ ละ 20 บาท
เปนเงิน 5,000 บาท
คาวัสดุ
คาถายเอกสารประกอบการสัมมนา จํานวน 250 ฉบับๆละ 17 บาท เปนเงิน 4,250 บาท
คาของที่ระลึกวิทยากร จํานวน 6 ชิ้นๆละ 275 บาท
เปนเงิน 1,650 บาท
รวมทั้งสิ้น
50,000 บาท
(หาหมื่นบาทถวน)
หมายเหตุ

ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ

8. การประเมินผลโครงการ
1. เชิงปริมาณ จํานวนผูเขารวมอบรมสัมมนารอยละ 80 ของกลุมเปาหมายทั้งหมด
2. เชิงคุณภาพ ผูนําชุมชน องคกรชุมชน และนักศึกษาโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคมที่เขารวม
การอบรมสัมมนามีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงหลักสิทธิในการไดรับสวัสดิการตางๆจากภาครัฐ
และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น เพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเขารับการสัมมนา
4. ดําเนินโครงการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 30 กุมภาพันธ 2558

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1. ผูนําชุมชน องคกรชุมชน นักศึกษา และผูเขารวมอบรมสัมมนามีพัฒนาการทางดานความรูใน
การสรางเครือขายสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
2. ผูเขารวมอบรมสัมมนาสามารถนําความรู ความเขาใจที่ไดรับจากการสัมมนาไปประยุกตใช
ประโยชนในชีวิตประจําวัน รวมเสนอความคิดเห็นอันเกิดประโยชนกับชุมชนทองถิ่น

กําหนดการโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน”
“Welfare and Local Communities Economy for inequality
and poverty reduction in Asean Context”
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 16.45 น.
ณ หองประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตึกใหม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
08.00 – 08.30 น.
08.30 – 08.45 น.

08.45 – 09.30 น.
ชวงที่ 1
09.30 – 12.30 น.

ชวงที่ 2
13.30 – 16.30 น.

16.30 – 16.45 น.
**หมายเหตุ

..............................................................................................

ลงทะเบียน และรับเอกสาร
คณะกรรมการดําเนินงานกลาวรายงานวัตถุประสงคโครงการ
โดย อาจารยธวชินี ลาลิน ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม
พิธีเปดโครงการสัมมนาทางวิชาการ
โดย ผูชวยศาสตราจารย สุวิทย วงษบุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร
ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพื่อลดความ
เหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน” โดย ศาสตราจารย ดร.ดิเรก
ปทมสิริวัฒน อาจารยประจําสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

การเสวนาวิชาการ ประเด็น ““เศรษฐกิจชุมชนทองถิ่น ในบริบทของอาเซียน”
ผูดําเนินรายการ ดร.วิทยา คามุณี
วิทยากรโดย 1. ศาสตราจารย ดร.ดิเรก ปทมสิริวัฒน
2. รองศาสตราจารย ดร.พัชรินทร สิรสุนทร
3. Professor Dr. Robert Doyle
4. ดร. ภูมิพิพัฒน รักพรมงคล
5. นาย นอย พะโยม (นายกองคการบริหารสวนตําบลหนอง
หลวง)
การเสวนาวิชาการ ประเด็น “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพื่อลด
ความเหลื่อมล้ําและความยากจนในบริบทของอาเซียน ภายใตมุมมองความ
เหลื่อมล้ําในแตภูมิภาคของประเทศไทย”
ผูดําเนินรายการ นางสาวชนาทิพย
ผาสุกวิริยะเจริญ
วิทยากรโดย 1. นายธวัชชัย
สุวัฒน
2. นายพลสร
อยูกรัด
3. นายจีรศักดิ์
พันนี
4. นางสาวพรพรรณ ศรีแกว
5. นางสาวทิตยา
เลี่ยมประเสริฐ
6. นางสาวบุญเรือน หอยโหงทอง
สรุปผลการสัมมนาและพิธีปดโครงการสัมมนาทางวิชาการ

เวลา 10.30-10.45 น.
เวลา 12.30-13.30 น.
เวลา 14.30-14.45 น.

รับประทานอาหารวาง
รับประทานอาหารกลางวัน (บริเวณ ชั้น 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร)
รับประทานอาหารวาง

แบบตอบรับเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่อง “สวัสดิการ และเศรษฐกิจชุมชนทองถิ่นเพื่อลดความเหลื่อมล้ําและความยากจน
ในบริบทของอาเซียน”
“Welfare and Local Communities Economy for inequality
and poverty reduction in Asean Context”
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 – 16.45 น.
ณ หองประชุมพุทธชาด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (ตึกใหม)
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
-----------------------*ชื่อสถาบัน.................................................................จังหวัด................................................
*คณะ/สํานัก..........................................................................................................................
ชื่อ-นามสกุล..........................................................................................................................
ประเภท อาจารย  นิสิติ/นักศึกษา  บุคคลทั่วไป  บุคลากรสายสนับสนุน
 ผูนําทองถิ่น  บุคลากรสายสนับสนุน
โทรศัพทที่ทํางาน..................................................*โทรศัพทมือถือ..........................................
E-Mail....................................................................................................................................
รายชื่อผูเขารวมโครงการสัมมนาเพิ่มเติม
1…………………………………………………………………………………………………………....................
2…………………………………………………………………………………………………………....................
3…………………………………………………………………………………………………………....................
4…………………………………………………………………………………………………………....................
5…………………………………………………………………………………………………………....................
6…………………………………………………………………………………………………………....................
7…………………………………………………………………………………………………………....................
8…………………………………………………………………………………………………………....................
9…………………………………………………………………………………………………………....................
10…………………………………………………………………………………………………………..................
ลงชื่อผูเขารวมงาน..............................................................
(................................................................)
(........./............/.........)

**คาลงทะเบียน
ชําระคาลงทะเบียนทานละ 500.- บาท/ทาน/วัน (พรอมเกียรติบัตร) ชําระเงินที่จุดรับลงทะเบียน
**ขอความกรุณาสงโทรสารที่หมายเลข 0-5572-1878 ภายในวันจันทรที่ 19 มกราคม 2558**
ติดตอผูประสานงาน
1. ดร.วิทยา
2. อาจารยอิสสราพร

คามุณี
ออนบุญ

โทร 08-3038-5290
โทร. 099-3721798 , 094-4288123 E-mail: is-mk@hotmail.com

*******************************************************************

