สรุปการไปเขารวมประชุม AsiaEngage Conference 2014 :
“Innovation and Creativity: collaboration with communities to tackle
problems across ASEAN, Asia and beyond”
------------------------สถาบันคลังสมองของชาติในฐานะสํานักงานเลขาธิการของ Engagement Thailand
(EnT) ไดจัดกิจกรรมเขารวมการประชุม AsiaEngage Conference 2014 ระหวางวันที่
17-21 พฤศจิกายน 2557 ที่เมืองบาลี ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีผูเขารวมเดินทาง 24
ท า น ประกอบด ว ยนายกสภามหาวิ ท ยาลั ย รองอธิ ก ารบดี คณบดี รองคณบดี
ผูอํานวยการสํา นัก รองผูอํานวยการสํ านักจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยใน
กํ า กั บ ของรั ฐ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ และ
หนวยงานสนับสนุนทุน รวม 15 แหง ทั้งนี้ AsiaEngage ไดเชิญวิทยากรจากประเทศ
ไทยหลายทานไปบรรยายและนําเสนอผลงาน/Poster รวมทั้งจัด workshop
ดวย
ไดแก ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอาน ศ. ดร. ปย ะวัติ บุญ-หลง ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ
ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย ดร. รัชฎาพร วิสุทธากร และ ดร สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ

การประชุมนี้มีผูเขารวมประชุมมากกวา 180 คน ซึ่งมาจากมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ
นอกจากนี้ยังมีวิทยากรมาจาก World Bank, Engagement Australia, Australian
University Network, และองคกรที่ไมหวังผลกําไร จาก 9 ประเทศ เชน อินโดนีเซีย
มาเลเซีย ไทย กัมพูชา ฟลิปปนส สิงคโปร และบรูไน ในการนําเสนอผลงานนั้น ได
แบงเนื้อหาเปน 5 theme คือ Community engaged teaching and learning,
Knowledge-driven Volunteerism and community, Measurement of impact of
engage initiatives, Institutionalization and mainstreaming of community
engagement และ Research driven community engagement โดยรูปแบบของ
การประชุม มีทั้ง Pre-Conference workshop, Plenary session, parallel session
และมีการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมชมโครงการอีกดวย

ในส ว นของผลงานที่ มี ก ารนํ า เสนอนั้ น ส ว นใหญ จ ะเป น การนํ า เสนอกรณี ศึ ก ษาเชิ ง
หัวขอ (topic) มากกวาเชิงพื้นที่ (area-based) และสวนใหญเปนการทํางานกับกลุม
คนดอยโอกาส เชน คนยากจนในเมือง คนจนในชนบทหางไกล วัยรุนที่เปนอันธพาล
เปนตน ตัวอยางบทความที่นาสนใจ เชน “Engagement
through
arts:
a
transformation from poverty and violence to creativity” ซึ่งเปนการไปทํางาน

กับ แก็ง วัย รุน ที่เปน อัน ธพาลชอบชกตีกัน ให หัน มาทํา งานด า นศิ ล ปะ เช น การเตน รํ า
การวาดภาพ การเลนดนตรี เปนตน หรือกรณีศึกษา เรื่อง “From research to sociotechnopreneurship” ซึ่งเปนการทําเครื่องอบเด็กแรกเกิดใหครอบครัวคนยากจนใน
ชนบท และกรณีศึกษาจากสิงคโปร “NGO Bootcamp :Lessons from a pilot on
community engaged learning at Yale-NUS College” ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจในการทํางานสังคมของ NGO มากยิ่งขึ้น เปนตน
สวนการศึกษาดูงานในพื้นที่นั้น เปนการไปเยี่ยมชมหมูบานที่พัฒนาตนเองในโครงการ
National Program for Community Empowerment Mandiri (PNPM Mandiri) ซึ่ง
เปนโครงการที่รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนทองถิ่นทั่ว
ประเทศเพื่อลดปญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาคนในพื้นที่ใหมี
งานทํา โดยไดรับความรวมมือจาก World Bank ในการสนับสนุนผูเชี่ยวชาญใหมาจัด
กระบวนการในหมูบาน ซึ่งโครงการนี้ประสบความสําเร็จมาก เพราะประชาชนในพื้นที่
เป น คนคิ ด วางแผน และดํ า เนิ น การและบํ า รุ ง รั ก ษาเองทั้ ง หมด ขณะนี้ มี ค นในพื้ น ที่
ยากจน มากกวา60 % ในอีนโดนีเซียเขารวมโครงการนี้
นอกจากเขารวมประชุมกับ AsiaEngage แลว ผูเขารวมการประชุมจากประเทศไทยยัง
ไดมีโอกาสมาประชุมโตะกลม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานวิชาการ
เพื่ อ สั ง คมของประเทศไทย ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ตรงกั น ว า งานวิ ช าการเพื่ อ สั ง คมของ
ประเทศไทยกาวหนาไปมากกวาประเทศอื่นๆ แตประเทศไทยไมไดมีการบันทึกและ
เผยแพรผลงานที่มีคุณคาเหลานั้นอยางเปนระบบ คําถามคือ เราจะมีวิธีใหไดตัวอยาง
โครงการ/กรณีศึกษาที่เดนที่สุดในแตละคณะ/มหาวิทยาลัยมาไดอยางไร และเราจะ
นําเสนอกรณีศึกษานั้นๆ อยางไร ซึ่งที่ประชุมเสนอวา
1) ควรใหแตละมหาวิทยาลัยไปจัดเวทีตามคณะเพื่อสรางกระแสความตื่นตัวของคน

ในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น รวมทั้งใหแตละคณะเสนอโครงการ/กรณีศึกษาขึ้นมา
ควรใชหลัก inclusive
ไมควรออกกฎเกณฑไปกอน เพราะอาจจะทําใหไดรับ
โครงการ/กรณีศึกษานอยลง
2) หลั ง จากนั้ น จึ ง นํ า เอากรณี ศึ ก ษาเหล า นั้ น มาวิ เ คราะห สั ง เคราะห เ พื่ อ ให ไ ด
โครงการที่มีความโดดเดน ตรงตามเกณฑที่กําหนดตอไป
3) ควรมี ก ารรวบรวมตั ว อย า งโครงการ/กรณีศึ ก ษาด า นงานวิ ช าการเพื่อ สั ง คมที่ มี
ความโดเดนเปนรูปเลมไวประมาณ 50-100 โครงการ เพื่อการเผยแพร และใช
เปนเอกสารอางอิงตอไป
4) ควรตกลงรวมกันวา กรณีศึกษานี้ จะประกอบไปดวยรายละเอียดอะไรบาง และ
จัดทําเปน template ไว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินการ

นอกจากนี้มีการใหขอเสนอแนะตอตัวแทนของ มทร. ศรีวิชัย ซึ่งจะเปนเจาภาพจัดการ
ประชุม 2nd Engagement Thailand Annual Conference ในปหนาวา ควรประกอบไป
ดวยภาคการบรรยาย/แลกเปลี่ยนความรู/ประสบการณและกรณีศึกษา และควรมีการลง
พื้นที่จริงดวย

การเดินทางไปประชุมครั้งนี้ นอกจากจะไดเรียนรูจากวิทยากร ผูนําเสนอโครงการของ
แตละประเทศในการประชุม เรียนรูศิลปวัฒนธรรมของบาหลี และวิถีชีวิตของคนบาหลี
แลว ผูเขารวมโครงการยังไดสรางเครือขายระหวางกันเองในบรรยากาศกัลยาณมิตร
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและสรางความรวมมือในการทํางานวิชาการ
เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตอไปในอนาคต

