
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 ซ่ึงมีผูเขารวมเดินทาง 24 
ทาน ประกอบดวยนายกสภามหาวิทยาลัย  รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี 
ผูอํานวยการสํานัก รองผูอํานวยการสํานักจากมหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยใน
กํากับของรัฐ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ และ 
หนวยงานสนับสนุนทุน  รวม 15 แหง ทั้งนี้ AsiaEngage ไดเชิญวิทยากรจากประเทศ
ไทยหลายทานไปบรรยายและนําเสนอผลงาน/Poster รวมทั้งจัด workshop  ดวย 
ไดแก ศ. ดร. วิจิตร ศรีสอาน ศ. ดร. ปยะวัติ บุญ-หลง ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ 
ดร. กัณทิมา ศิริจีระชัย  ดร. รัชฎาพร วิสุทธากร และ ดร สุกาญจน รัตนเลิศนุสรณ  

 

การประชุมนี้มีผูเขารวมประชุมมากกวา 180 คน ซ่ึงมาจากมหาวิทยาลัยเปนสวนใหญ 
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 

 

ในสวนของผลงานท่ีมีการนําเสนอนั้น สวนใหญจะเปนการนําเสนอกรณีศึกษาเชิง
หัวขอ (topic) มากกวาเชิงพื้นที่ (area-based) และสวนใหญเปนการทํางานกับกลุม
คนดอยโอกาส เชน คนยากจนในเมือง  คนจนในชนบทหางไกล วัยรุนที่เปนอันธพาล 
เปนตน ตัวอยางบทความท่ีนาสนใจ เชน “Engagement through arts: a 
transformation from poverty and violence to creativity” ซ่ึงเปนการไปทํางาน



กับแก็งวัยรุนที่เปนอันธพาลชอบชกตีกันใหหันมาทํางานดานศิลปะ เชน การเตนรํา  
การวาดภาพ การเลนดนตรี เปนตน หรือกรณีศึกษา เรื่อง “From research to socio-
technopreneurship” ซ่ึงเปนการทําเครื่องอบเด็กแรกเกิดใหครอบครัวคนยากจนใน
ชนบท และกรณีศึกษาจากสิงคโปร “NGO Bootcamp :Lessons from a pilot on 
community engaged learning at Yale-NUS College” ซ่ึงเปนโครงการที่สงเสริมให
นักศึกษามีความรู ความเขาใจในการทํางานสังคมของ NGO มากยิ่งขึ้น เปนตน  

สวนการศึกษาดูงานในพื้นที่นั้น เปนการไปเยี่ยมชมหมูบานที่พัฒนาตนเองในโครงการ 
National Program for Community Empowerment Mandiri (PNPM Mandiri) ซ่ึง
เปนโครงการที่รัฐบาลอินโดนีเซียสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนทองถ่ินทั่ว
ประเทศเพื่อลดปญหาความยากจน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาคนในพ้ืนที่ใหมี
งานทํา โดยไดรับความรวมมือจาก World Bank ในการสนับสนุนผูเช่ียวชาญใหมาจัด
กระบวนการในหมูบาน ซ่ึงโครงการนี้ประสบความสําเร็จมาก เพราะประชาชนในพื้นที่
เปนคนคิด วางแผน และดําเนินการและบํารุงรักษาเองทั้งหมด ขณะนี้มีคนในพ้ืนที่
ยากจน มากกวา60 % ในอีนโดนีเซียเขารวมโครงการนี้ 

นอกจากเขารวมประชุมกับ AsiaEngage แลว ผูเขารวมการประชุมจากประเทศไทยยัง
ไดมีโอกาสมาประชุมโตะกลม เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนางานวิชาการ
เพื่อสังคมของประเทศไทย ซ่ึงที่ประชุมเห็นตรงกันวา งานวิชาการเพื่อสังคมของ
ประเทศไทยกาวหนาไปมากกวาประเทศอื่นๆ แตประเทศไทยไมไดมีการบันทึกและ
เผยแพรผลงานที่มีคุณคาเหลานั้นอยางเปนระบบ คําถามคือ เราจะมีวิธีใหไดตัวอยาง
โครงการ/กรณีศึกษาที่เดนที่สุดในแตละคณะ/มหาวิทยาลัยมาไดอยางไร และเราจะ
นําเสนอกรณีศึกษานั้นๆ อยางไร  ซ่ึงที่ประชุมเสนอวา  

1) ควรใหแตละมหาวิทยาลัยไปจัดเวทีตามคณะเพื่อสรางกระแสความต่ืนตัวของคน
ในมหาวิทยาลัยใหมากขึ้น รวมทั้งใหแตละคณะเสนอโครงการ/กรณีศึกษาขึ้นมา 
ควรใชหลัก inclusive  ไมควรออกกฎเกณฑไปกอน เพราะอาจจะทําใหไดรับ
โครงการ/กรณีศึกษานอยลง   

2) หลังจากนั้นจึงนําเอากรณีศึกษาเหลานั้นมาวิเคราะหสังเคราะหเพื่อใหได
โครงการที่มีความโดดเดน ตรงตามเกณฑที่กําหนดตอไป   

3) ควรมีการรวบรวมตัวอยางโครงการ/กรณีศึกษาดานงานวิชาการเพื่อสังคมท่ีมี
ความโดเดนเปนรูปเลมไวประมาณ 50-100 โครงการ เพื่อการเผยแพร และใช
เปนเอกสารอางอิงตอไป 

4) ควรตกลงรวมกันวา กรณีศึกษานี้ จะประกอบไปดวยรายละเอียดอะไรบาง และ
จัดทําเปน template ไว เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการดําเนินการ 



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

 

การเดินทางไปประชุมครั้งนี้ นอกจากจะไดเรียนรูจากวิทยากร ผูนําเสนอโครงการของ
แตละประเทศในการประชุม  เรียนรูศิลปวัฒนธรรมของบาหลี และวิถีชีวิตของคนบาหลี
แลว ผูเขารวมโครงการยังไดสรางเครือขายระหวางกันเองในบรรยากาศกัลยาณมิตร 
เกิดการแลกเปลี่ยนความรู ประสบการณและสรางความรวมมือในการทํางานวิชาการ
เพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยตอไปในอนาคต 

 

 


