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ค�าน�า
	 	สังคมมีความคาดหวังว่าสถาบันอุดมศึกษาควรต้องมีส่วนร่วมในการพัฒนา 

บ้านเมือง/สังคม/พื้นที่/ชุมชนอย่างใกล้ชิด	 ซึ่งในต่างประเทศก็ให้ความส�าคัญเรื่องน้ี 

เช่นกัน	จนเกดิศพัท์ทีเ่รยีกว่า	University	Public	Engagement	หรอื	Social	Engagement	

หรือ	 Community	 Engagement	 เกิดขึ้นทั่วโลก	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอุดมศึกษา 

ของสหราชอาณาจักรที่มีการส่งเสริมและสนับสนุนการท�างาน	public	engagement	

อย่างจริงจังและเป็นระบบท้ังในด้านมาตรการและกลไกสนับสนุน	 การบริหารจัดการ	

รวมถึงเครื่องมือในการยกย่องคุณค่าของการท�างานนี้ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย	 คณะ	

และบุคคล

	 สถาบันคลังสมองของชาติ	และศาสตราจารย์	นพ.	วิจารณ์	พานิช	 ได้มีโอกาส

เข้าร่วมการประชุมวิชาการประจ�าปีของ	NCCPE	 (National	Coordinating	Centre	

for	Public	Engagement)	ทีส่หราชอาณาจักร	ได้พบเหน็สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์อย่างมากมาย	

ซึง่	ศาสตราจารย์	นพ.วจิารณ์		พานชิ	ได้บนัทกึเรือ่งราวต่างๆ	ทีไ่ด้พบเหน็มาไว้ในบลอ็ก	

GotoKnow	ชดุ	“เรยีนรูม้หาวทิยาลยัหุน้ส่วนสงัคมทีส่หราชอาณาจกัร”	จ�านวน	15	ตอน	

สถาบันคลังสมองของชาติ	 โดยการสนับสนุนของส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

จึงได้ขออนุญาตรวบรวมและจัดพิมพ์ข้อเขียนของศาสตราจารย	์ นพ.	 วิจารณ์	 พานิช	 

ในชือ่หนงัสอื	“มหาวิทยาลยัหุน้ส่วนสงัคมทีส่หราชอาณาจกัร”	โดยมุง่หวงัให้อดุมศกึษา

ไทยได้เกิดแรงบันดาลใจและเห็นแนวทางในการผลักดัน	Social	Engagement	ต่อไป

รศ.ดร.พีรเดช		ทองอ�าไพ

ผู้อ�านวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
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	 สถาบันคลังสมองของชาติ	และ	Engagement	Thailand	จัดโครงการเข้าร่วม

ประชุม	 2017	 Engage	 Conference	 ของ	 National	 Co-ordinating	 Centre	 for	

Public	 Engagement	 (NCCPE)	 และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยในเมือง	 Bristol	 และ	

London	ที่ประเทศสหราชอาณาจักร	ระหว่างวันที่	 3	 -	9	ธันวาคม	2560	ผมสมัคร 

เข้าร่วมด้วย	 และในที่สุดกลายเป็นทีมของสถาบันคลังสมองในการสร้างความเข้มข้น 

ของการเรียนรู้จากการเดินทางครั้งนี้	โดยใช้พลังของ	“การจัดการความรู้”	

	 ผมเคยร่วมเดนิทางไปต่างประเทศในลกัษณะคล้ายกนักบัทมีของสถาบนัคลังสมอง	

รวม	4	ครั้งคือ	ออสเตรเลีย	2	ครั้ง1	สหราชอาณาจักร	1	ครั้ง2	และเยอรมน	ี1	ครั้ง3 

	 ทุกครั้งผู้เข้าร่วมให้ข้อสังเกตว่า	สาระแน่น	ไม่ค่อยมีการเที่ยวและช็อบปิ้ง	

1	 ดูเพิ่มเติมใน	www.gotoknow.org/posts/tags	เรียนรู้อุดมศึกษาออสเตรเลีย

	 และ	www.gotoknow.org/post/tags/	Engagement_Australia
2	 ดูเพิ่มเติมใน	www.gotoknow.org/posts/	tags/Academic_Development
3	 ดูเพิ่มเติมใน	www.gotoknow.org/posts/tags/	DFC3	

1. 
บทน�า
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	 สาระหลกั	(theme)	ของการเดนิทางไปร่วมประชมุและดงูานครัง้นี	้จงึเป็นเรือ่ง	

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม (University - Social Engagement)	 ที่เวลานี้เป็น

ทิศทางหลักของการพัฒนามหาวิทยาลัยทั่วโลก	 โดยหัวใจของการเดินทางคือ	 ไปร่วม

การประชุม	Engage	Conference	2017	สองวัน	ในวันที่	6	และ	7	ธันวาคม	2560	ที่

เมืองบริสตอล	 จัดโดย	NCCPE	 ท่ีมีฐานอยู่ท่ีมหาวิทยาลัยบริสตอล	และมหาวิทยาลัย 

แห่งอิงก์แลนด์ตะวันตก

	 ค�าถามหลักส่วนตัวของผมคือ	ความก้าวหน้าของ	public	engagement	ของ

มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรไปถึงไหนแล้ว	หลังจากส่งเสริมมา	10	ปี	

ท�าความรู้จัก NCCPE4 

	 โปรดสังเกตว่า	 เขาใช้ค�าว่า	 public	 engagement	 ซึ่งก่อค�าถามทันทีว่า	 แล้ว	

private	(เอกชนเพื่อก�าไร)	ล่ะ	จะท�างานเป็นหุ้นส่วนด้วยไหม	ค�าตอบคือ	เขาใช้ค�าว่า	

“public”	 ในความหมายว่า	 ภาคสาธารณะหรือสังคมในวงกว้าง	 นัยยะส�าคัญคือ 

เขาต้องการเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนมหาวิทยาลัยให้ไม่ลอยตัวไม่สนใจสภาพสังคม 

หรือบ้านเมือง	 ให้เข้าไปเป็นหุ้นส่วนของการพัฒนาสังคม	 ดังน้ัน	 ค�าว่า	 “PE	 (Public	

Engagement)”	จึงรวมการเป็นหุ้นส่วนกับทุกภาคส่วน	แต่ในแต่ละภาคส่วนอาจมีวิธี

จัดการหุ้นส่วนต่างกัน	ซึ่งจะเล่าในตอนต่อๆ	ไป

	 จากการเข้าไปอ่านเรื่องราวในเว็บไซต์	 จึงทราบว่า	 NCCPE	 เริ่มก่อตั้งในปี	 

พ.ศ.	2551	โดย	3	หน่วยงานร่วมกันให้ทุนสนับสนุนคือ	HEFCE	(Higher	Education	

Funding	 Council	 for	 England),	 Wellcome	 Trust,	 และ	 RCUK	 (Research	 

Councils	UK)	เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยเข้าไปใกล้ชิดกับสังคม	ที่น่าสนใจ

คือ	 เขาทดลองกลไกสนับสนุนโดยเชื้อเชิญให้มหาวิทยาลัยต่างๆ	 เขียนข้อเสนอแข่งขัน

กนัท�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์ความร่วมมอื	รวม	6	ศนูย์ทัว่ประเทศ	และศนูย์ประสานงาน	1	แห่ง	

ซึ่ง	University	of	Bristol	และ	University	of	the	West	of	England	ได้รับคัดเลือก

ให้ร่วมกันดูแลศูนย์ประสานงานคือ	NCCPE	นี	้

4	 www.publicengagement.ac.uk

บทน�า
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	 ตอนแรกเป็นเพียงโครงการทดลอง	3	ปี	 (พ.ศ.	2551	-	2554)	เข้าใจว่า	คงจะ
ท�างานได้ผลสมความคาดหมาย	 จึงได้รับการสนับสนุนให้ท�างานต่อจนถึงปัจจุบัน 
เป้าหมายหลักคือ	 การเปลี่ยนวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย	 ซึ่งหากใช้ค�ารุนแรงก็ว่า 
ให้ลงจากหอคอยงาช้าง	ไปเป็นหุ้นส่วนกับสังคม	เป้าหมายนี้ตรงกันกับ	Engagement	
Thailand	 และสถาบันคลังสมอง	 จึงเป็นท่ีมาของการเดินทางไปประชุมและดูงาน 
ครั้งนี้	

ท�าความรู้จักพันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม

	 เว็บไซต์ของ	Engagement	Thailand	ให้ค�าภาษาไทยของ	university	social	
engagement	 ว่า	 “พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม”	 และให้ความหมายว่า	 “ร่วมคิด 
ร่วมท�าแบบหุ้นส่วน	 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 มีการใช้ความรู้และ 
การเรียนรู้ร่วมกัน	เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้”	

	 ในบันทึกชุดนี้ผมใช้ค�าภาษาไทยในพฤติกรรมที่มหาวิทยาลัย	 engage	 กับ 
สังคมว่า	“มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม”	เพราะต้องการให้น�้าหนักแก่ค�าว่า	“หุ้นส่วน” 
โดยขอย�้าว่า	คนมหาวิทยาลัยต้องเปลี่ยน	mindset	และท่าทีในการเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์
กับสังคม	 ไม่ท�าตัวเป็น	 “ผู้รู้ดีกว่า”	 มองฝ่ายที่เป็นภาคท�ามาหากิน	 ภาคธุรกิจ	 และ 
ภาคชีวิตจริง	 (real	 sector)	 ว่าเป็น	 “ผู้ไม่รู้”	 แต่ตระหนักว่าในบางเรื่องคนในภาค 
ชีวิตจริงรู้มากกว่า	 โดยเฉพาะความรู้เชิงปฏิบัติ	 ในขณะที่คนมหาวิทยาลัยมักเก่งใน 
เรื่องความรู้เชิงทฤษฎี	กิจกรรมใน	engagement	จึงไม่ใช่การถ่ายทอดความรู้	จากผู้รู้ดี
กว่าไปสูผู่ด้้อยกว่า	แต่เป็นการท�างานร่วมกนัในลกัษณะของหุน้ส่วน	ให้เกดิการเสรมิแรง	
(synergy)	กัน

	 ผมขอเชิญชวนให้เข้าไปอ่านรายละเอยีดของหลกัการพนัธกจิสมัพนัธ์มหาวิทยาลยั
กับสังคมในเว็บไซต์ของ	Engagement	Thailand	เพื่อให้เข้าใจ	engagement	ในมิติที่
ลึกขึ้น

สมาชิกเดินทาง

	 สมาชิกที่ร่วมเดินทางไปร่วมประชุมและศึกษาดูงานครั้งนี้มี	 29	 คน	 จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 10	 คน	 สังกัดคณะแพทยศาสตร์ทั้งหมด	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ	4	คน	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	3	คน	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	2	คน	
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 1	 คน	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย	 1	 คน	 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 1	 คน	
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง	 1	 คน	 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร	 1	 คน	
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต	1	คน	ส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย	 (สกว.)	1	คน	และ 
เจ้าหน้าที่ของสถาบันคลังสมอง	3	คน	(ผมเป็นหนึ่งในสามนี้)	

	 สมาชิกเดินทางท่ีมีความแตกต่างหลากหลายเช่นนี้ในหลักการด้านการจัดการ
ความรู้ถือเป็น	“สินทรัพย์”	ทางปัญญา	(intellectual	capital)	อย่างหนึ่ง	ที่หากดึงมา
ใช้เป็น	จะช่วยให้การเดินทางครั้งนี้เกิดการเรียนรู้สูงมาก	

เรียนรู้ในมิติที่ลึกขึ้น ด้วยเครื่องมือ KM (การจัดการความรู้)

	 ทีมของสถาบันคลังสมองตกลงกันว่า	 จะใช้เครื่องมือจัดการความรู้สามตัวเป็น

เครื่องมือในการเรียนรู้ร่วมกันอย่างมีพลังของทีมศึกษาดูงานคือ	BAR	(Before	Action	

Review),	AAR	(After	Action	Review)	และ	AI	(Appreciative	Inquiry)	

	 ดังนั้น	 ผู้อ�านวยการการเดินทาง	 (ดร.	 นงเยาว์	 ศรีพรหมสุข)	 จึงตั้งกลุ่ม	 Line	 

ชื่อ	UK	NCCPE	2017	ให้สมาชิกเดินทาง	29	คนสมัครเป็นสมาชิกกลุ่ม	Line	นี้	และ 

ผมเข้าไปเชิญชวนผู้ร่วมเดินทางให้เรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม	โดยใช้เครื่องมือ	KM	ดังกล่าว

ซึ่งจะช่วยให้เก็บเก่ียวความรู้ได้มากกว่าเรียนคนเดียวหลายเท่า	 เร่ิมจากการท�า	 BAR	

ตอบค�าถามง่ายๆ	2	ค�าถามว่า	(1)	เป้าหมายหลักของการเดินทางครั้งนี้ของตน	(ไม่ใช่

ของหน่วยงาน)	คอือะไร	(2)	ต้องการเกบ็เก่ียวความรูค้วามเข้าใจเรือ่ง	PE	เอาไปท�าอะไร

ตามหน้าที่ของตนในหน่วยงาน	

	 ในช่วงของการเดนิทาง	ตอนนัง่รถบสัด้วยกนั	เรามกีาร	AAR	ข้อเรยีนรูจ้ากแหล่ง

ต่างๆ	เป็นระยะๆ	โดยเน้นการให้มุมมองหรือการตีความที่แตกต่างหลากหลาย	ช่วยให้

ได้เรียนรู้บางประเด็นที่บางคนมองข้ามไป		

วิจารณ์	พานิช	

13	ธ.ค.	60

บทน�า
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	 ก่อนเดินทาง	2	สัปดาห์ผมเข้าเว็บไซต์ของ	NCCPE	เข้าไปดูที่หัวข้อ	Engaged	

Practice	Learning	Exchange	2017	(EPLE)	สะดุดตาที่ค�าว่า“public	engagement	

professionals”	 และเกิดความเข้าใจว่า	 หากจะให้มหาวิทยาลัยเข้าไปใกล้ชิดสังคม 

ต้องมีคนที่เป็นนักวิชาชีพด้านนี้	

	 การประชุมสามช่ัวโมงครึ่งตอนเย็นวันท่ี	 6	 ธันวาคม	 2560	 มีเป้าหมายเพ่ือ 

การ	แลกเปลีย่นเรยีนรูข้อง	“นักวชิาชพีมหาวทิยาลยัหุน้ส่วนสงัคม”	เพือ่สร้างนวตักรรม

ในการท�าหน้าที่นี้	 เป้าหมายของการประชุมสั้นๆ	 ช่วงน้ีมีเป้าหมาย	 3	 ประการ	 คือ	 

(1)	แลกเปลีย่นประสบการณ์	(2)	พฒันาวธิปีฏบิตัหิรอืวธิที�างานของนกัเชือ่มโยงหุน้ส่วน

สังคม	และ	(3)	สร้างเครือข่ายของนักวิชาชีพนี้	

นี่คือเวทีของนักเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม

	 เมื่อ	 7	 ปีท่ีแล้ว	 ผมเร่ิมเขียนบันทึกชุด “วิชาการเพื่อรับใช้สังคมไทย” และ 

เขียนเรื่อยมาจ�านวนกว่า	 50	 บันทึก	 บันทึกท่ีน่าจะถือได้ว่าเก่ียวข้องกับนักเชื่อมโยง 

หุ้นส่วนสังคม	 คือ	 บันทึกชื่อ	 “เจ้าหน้าที่สายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยท�าอะไร”  

ผมเขียนเสนอภารกิจของนักเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมไว้	7	ข้อ	หนึ่งในนั้นคือ	“พัฒนาขีด

2. เรียนรู้ปฏิบัติการหุ้นส่วนสังคม
จากเว็บไซต์
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ความสามารถของตนเองและเพือ่นร่วมงาน”	คอื	ในประเทศไทยเราต้องการเวทคีล้ายๆ	

EPLE	ส�าหรับพัฒนา	นักเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม ของเรา

	 หลงัจากเข้าประชมุ	Engage	2017	แล้ว	ผมสรปุกบัตนเองว่า	คนทีเ่ข้าร่วมประชมุ	

300	 คน	 ส่วนใหญ่เป็น นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	 ที่ท�างานในมหาวิทยาลัย	 

และยังมีนักวิชาชีพเช่ือมโยงหุ้นส่วนสังคม	 ท่ีท�างานในชุมชน	 หรือในองค์กรสาธารณะ

แบบอื่น	เช่น	พิพิธภัณฑ์	ด้วย

หลากหลายกิจกรรมหุ้นส่วนสังคม

	 เวบ็ไซต์ของ	NCCPE	ระบกุจิกรรมในช่วงทีผ่่านมา	ซึง่จดับ่อยมากเกอืบทกุเดอืน	

บางเดือนจัดถึง	 6	 ครั้ง	 พอจะเดาได้ว่า	 NCCPE	 ท�าหน้าที่ประสานงานให้เกิด 

ความร่วมมือ	 และให้เกิดการเรียนรู้จากการปฏิบัติ	 หยิบเอาภารกิจที่มหาวิทยาลัย 

มีคุณค่าในการเป็นหุ้นส่วนสังคม	 มาจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในหมู่นักปฏิบัติ	 

เพื่อร่วมกันหาทางยกระดับขึ้นไปอีก	

	 ตัวอย่างของกิจกรรมหุ้นส่วนสังคมท่ีเขาหยิบมาจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู	้

ได้แก่

 กิจกรรมพิพิธภัณฑ์	 ในสหราชอาณาจักรและอีกหลายประเทศที่เจริญแล้ว	

พิพิธภัณฑ์คือ	 สถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ	 และเรียนรู ้ของผู้คนในสังคมและในพื้นที	่ 

ทุกเมืองจะมีพิพิธภัณฑ์	บางเมืองแม้จะเล็กๆ	มีพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง	เน้นต่างสาขาของ

การเรียนรู้	 (ดังท่ีผมเล่าไว้ตอนไปเท่ียวประเทศสวิตเซอร์แลนด์	 ที่เมืองเนอชาเตล	 

เมื่อเดือนพฤษภาคม	 2560	 นี้เอง	 จึงมีการสนับสนุนให้มีโครงการหุ้นส่วนพิพิธภัณฑ์-

มหาวิทยาลัย	 (Museum	 -	University	 Partnership	 Initiative	 -	MUPI)	 ที่จัดการ 

โดย	NCCPE	ได้รับทุนสนับสนุนจาก	Arts	Council	England	

	 ข้อเรียนรูส้�าคญัส�าหรบัผมคอื	ต้องมทีนุสนบัสนนุให้มหาวิทยาลยัท�ากจิกรรมหุน้

ส่วนสังคมในสหราชอาณาจักร	 ทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 มีแหล่ง

ที่มาหลากหลาย	กระจายไปตามภาคส่วนต่างๆ	ไม่กระจุกอ�านาจอยู่ในส่วนกลางอย่าง

เรียนรู้ปฏิบัติการหุ้นส่วนสังคมจากเว็บไซต์



11มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร
University Role : Public Engagement in UK

ประเทศเรา	การกระจายแหล่งทรัพยากรส�าหรับสนับสนุนกิจกรรมริเริ่มสร้างสรรค์เพื่อ

ประโยชน์สาธารณะ	 เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมอย่างหน่ึงที่เอื้อต่อการท�างาน	

engagement	 ของมหาวิทยาลัย	 โครงสร้างพื้นฐานดังกล่าว	 คือความแข็งแรงของ	 

“ภาคที่สาม”	(third	sector)	คือภาคการกุศล	(philanthropy)	และภาคประชาสังคม	

น่าเสยีดายทีรั่ฐบาลทหารในปัจจุบนัของประเทศไทยมคีวามหวาดระแวงภาคประชาสงัคม	

และหาทางท�าให้อ่อนแอ	

	 พิพิธภัณฑ์	 นอกจากเป็นแหล่งเรียนรู้แล้ว	 ยังเป็นแหล่งริเริ่มสร้างสรรค์ที่คน

มหาวทิยาลยั	ต้ังแต่นกัศกึษา	เจ้าหน้าที	่และอาจารย์	สามารถเข้าไปใช้ท�างานจดันทิรรศการ

สร้างสรรค์	 เพื่อการเรียนรู้ใหม่ๆ	 ของผู้คนในสังคม	 โดยยึดหลักการว่า	 สามารถใช้

นทิรรศการในพพิธิภณัฑ์เป็นเครือ่งมอืท้าทายความคดิของผูค้น	ให้เปลีย่นจากความคดิ

หรือกระบวนทศัน์เดมิๆ	ไปสูก่ระบวนทศัน์ใหม่	ดจูากเวบ็ไซต์แล้วกจิกรรม	MUPI	กว้างขวาง

กว่าที่ผมคิด	 ท่ีส�าคัญคือ	 เขามีการจัดเวทีจับคู่ภาคีระหว่างพิพิธภัณฑ์-มหาวิทยาลัย 

กับแหล่งทุน

 หุ้นส่วนโรงเรียน - มหาวิทยาลัย (School - University Partnerships 

Initiative (SUPI) ได้รับทุนสนับสนุนจากสภาวิจัยแห่งสหราชอาณาจักร	(Research	

Councils	UK)	สนบัสนนุ	12	มหาวทิยาลยัให้ท�างานร่วมกบัโรงเรยีนในละแวกใกล้เคยีง	

ให้เกิดความใกล้ชิดระหว่างนักวิจัยกับนักเรียน	 ให้นักเรียนมีโอกาสได้ท�าวิจัยเพื่อ 

สร้างแรงบันดาลใจแก่นักเรียน	โดย	NCCPE	ท�าหน้าที่ประสานงานกับ	12	โครงการนี้

	 ด	ูYouTube	เรื่องราวของโครงการ	SUPI	ของมหาวิทยาลัยแมนเชสเตอร์และ

ของ	Queen’s	University	Belfast	ดูแล้วเข้าใจว่า	เป็นโครงการน�านักเรียนทั้งชั้นไปดู

งาน	ท�าความเข้าใจงานวจิยัในมหาวทิยาลยั	ไม่ใช่ให้นกัเรยีนบางคนไปร่วมท�าวจิยัจรงิๆ

	 อ่านรายงานการประเมนิโครงการ	SUPI	ในช่วง	3	ปีแรก	ผมอ่านแล้วจบัสถานการณ์

ในสหราชอาณาจักรได้ว่า	 เขาพยายามท�าให้โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยเข้ามาใกล้ชิดกัน

และร่วมมือกัน	ซึ่งน่าจะมากกว่าด้านการวิจัย	เขาเอ่ยว่า	ในประเทศฟินแลนด	์โรงเรียน

กับมหาวิทยาลัยท�างานใกล้ชิดกันมาก	ผมติดใจแนวคิดการสร้าง	 ‘third	space’	 เพื่อ
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ให้สถาบนัสองประเภททีม่วีฒันธรรมต่างกนัได้เข้าไปท�างานร่วมกนั	เขาสรปุว่าโครงการ

ที่ผ่านมาไม่มีผลกระทบที่ชัดเจน	หากด�าเนินการใน	phase	2	ต้องมีการปรับปรุงมาก	

ทีผ่มตดิใจคอื	มคีนตติงิว่า	โครงการนีม้หาวทิยาลยัเป็นฝ่ายรกุ	โรงเรยีนเป็นฝ่ายรบั	ท�าให้

ผมนึกในใจว่าเป็นการ	ด�าเนินการที่ผิดหลัก	engagement	คือ	หลักหุ้นส่วน	ในบันทึก

ตอน	“หุน้ส่วนโรงเรียน”	จะเล่าเร่ืองกจิกรรมของ	SUPI	ทีน่�าเสนอในการประชมุ	Engage	

2017	ทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจมาก	เรือ่ง	IRIS	:	Bringing	the	cutting	edge	to	the	classroom	

ที่นักเรียนได้ฝึกเป็นนักวิจัย

 Catalyst Seed Fund	เป็นโครงการทดลองปีเดียว	สนับสนุนทุนโดย	RCUK	

เช่นเดียวกัน	มีเป้าหมายเพื่อให้มหาวิทยาลัยสร้างวัฒนธรรมหุ้นส่วนสังคมด้านวิจัย	

 Genome Editing Public Engagement Synergy (GEPES)	สนับสนุน

โดย	Wellcome	 Genome	 Campus	 มีเป้าหมายเพื่อดึงสาธารณชนเข้ามีส่วนร่วม 

ในการวจิยัเรือ่งการเปลีย่นแปลงล�าดับของดเีอน็เอในจโีนม	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจจดุแขง็

จุดอ่อน	และข้อพึงระวังในกิจกรรมไฮเทคนี	้ผมเดาว่าหากไม่มีการส่งเสริมสาธารณชน

อาจได้รับข้อมูลข่าวสารผิดๆ	 ท�าให้มีการหวาดระแวงหรือต่อต้านผิดๆ	 หรืออาจถูก 

ล่อลวงง่าย	

	 อ่านรายละเอยีดในเว็บไซต์แล้ว	พบว่าเป็นโครงการทีเ่พิง่เริม่	เขามเีป้าหมาย	5	ประการ

ในเรื่องหุ้นส่วนสังคมในด้าน	genome	editing	คือ	(1)	mapping	ว่ามีการด�าเนินการ

ที่ไหนบ้าง	 (2)	หารูปแบบที่เหมาะสม	 (3)	 ค�าแนะน�าแนวทางด�าเนินการรูปแบบต่างๆ	

(4)	ทรัพยากร	ส�าหรับใช้ด�าเนินการ	และ	 (5)	การฝึกอบรมให้นักวิจัย	 และนักจัดการ 

หุ้นส่วนสังคม	ด�าเนินการพัฒนาหุ้นส่วนสังคมด้าน	genome	editing	ได้อย่างดี

	 National	Forum	for	Public	Engagement	in	STEM	เริม่ปี	2014	มเีป้าหมาย

เพื่อพัฒนาการด้านการศึกษาในหมวด	 STEM	 โดยมีสาธารณชนเข้าร่วมสนับสนุน 

โดย	Wellcome	Trust	และกระทรวง	BIS	(Department	of	Business,	Innovation	

and	 Skills)	 หุ้นส่วนเป้าหมายหลักคือ	 informal	 sector	 ที่มีส่วนท�าให้มีการเรียนรู ้

ด้านวทิยาศาสตร์อย่างไม่เป็นทางการ	ทีผ่มสงสยัว่าน่าจะจดัอยูใ่นพืน้ทีเ่รยีนรู	้2/3	ของ

เยาวชน	

เรียนรู้ปฏิบัติการหุ้นส่วนสังคมจากเว็บไซต์
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จะเห็นว่าเป้าหมายกลุ่มคนที่ต้องการระดมหุ้นส่วนในเรื่อง	 public	 engagement	 

มี	2	แนว	(1)	กลุ่มจ�าเพาะ	เช่น	โรงเรียน	พิพิธภัณฑ์	ที่น่าสนใจคือ	บริษัทธุรกิจเอกชน

ไม่อยู่ในเป้าหมายนี้	 เข้าใจว่าเขามีอีกโปรแกรมหน่ึงต่างหาก	 (2)	 กลุ่มประชาชนหรือ

สาธารณชนทั่วไป	

วิจารณ์	พานิช

20	พ.ย.	60	เพิ่มเติม	13	และ	17	ธ.ค.	60
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	 ในเว็บไซต์ของ	NCCPE	ระบเุป้าหมายขององค์กรว่า	“NCCPE	seeks	to	support	

a	culture	change	in	universities.	Our	vision	is	of	a	higher	education	sector	

making	a	vital,	strategic	and	valued	contribution	to	21st	century	society	

through	its	public	engagement	activity”	

	 อ่านแล้วผมตคีวามว่า	ในยคุศตวรรษที	่21	สถาบนัอดุมศกึษาต้องไม่ใช่เพยีงสร้าง

บัณฑิตออกไปท�างานพัฒนาบ้านเมือง	 ตัวมหาวิทยาลัยเองต้องเข้าไปร่วมพัฒนาบ้าน

เมืองด้วย	 ผมตีความต่อว่า	 การเรียนรู้ในศตวรรษที่	 21	 ต้องเริ่มที่กิจกรรมในชีวิตจริง 

หรือเริ่มที่	ความรู้ปฏิบัต	ิแล้วจึงย้อนกลับมาเรียน	ความรู้ทฤษฎี 

	 มหาวิทยาลัยจะเอ้ือต่อการเรียนรู้แบบน้ีได้ดี	 มหาวิทยาลัยต้องมีประสบการณ์

ในการปฏิบัติด้วย

	 มหาวิทยาลัยในศตวรรษที่	 21	 จึงต้องเปลี่ยนหลายชั้นในเวลาเดียวกัน	 และ 

ชัน้ลกึทีส่ดุคอื	ชดุความเชือ่	(mindset)	และวถิปีฏบิติัหรอืวัฒนธรรมของคนมหาวทิยาลัย	

3. เปลี่ยนวัฒนธรรม
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	 ผมตคีวามว่า	ทีผ่่านมามหาวทิยาลยัทัว่โลกท�างานวชิาการในรปูแบบ	diffusion	

approach	มาเป็นเวลานานนบัร้อยปี	บดันีต้้องเปลีย่นไปเป็น	engagement	approach	

และสหราชอาณาจักรมีวิธีเปลี่ยนความเชื่อและวัฒนธรรมนี้อย่างแยบยล	ที่ผมต้องการ

ไปสัมผัสและขุดคุ้ยตีความ	 ส�าหรับน�ามาเผยแพร่และขับเคล่ือนการเปล่ียนแปลง

วัฒนธรรมของอุดมศึกษาไทย	

 Diffusion approach	หมายความว่า	มหาวิทยาลัยท�างานค้นคว้าสร้างสรรค์

ความรู้ใหม่จากการทดลองหรือคิดค้นทางทฤษฎี	 แล้วเผยแพร่อย่างกว้างขวางให ้

คนน�าไปใช้อย่างอิสระ	 เม่ือเอาความรู้น้ันไปใช้ได้ผลอย่างไรแล้วมีการตีความยกระดับ

ความรู้และเผยแพร่ต่อไปอีก	 ท�าให้เกิดวัฒนธรรมวิชาการแบบต่อยอดซ่ึงกันและกัน	 

ก่อความก้าวหน้าแก่สังคมมนุษย์อย่างมหาศาล	แต่บัดนี้พบว่า	วิชาการแบบ	diffusion	

approach	ไม่เพียงพอ	ต้องการ	engagement	approach	เข้ามาเสริมหรือด�าเนินการ

คู่ขนาน

 Engagement approach หมายความตามท่ีกล่าวแล้วในตอนที	่1	ว่า	“ร่วมคดิ

ร่วมท�าแบบหุ้นส่วน	 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 มีการใช้ความรู้และ 

การเรียนรู้ร่วมกัน	เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้”	และมีการสร้างกระบวนทัศน์

ของผู้เกี่ยวข้อง	 มียุทธศาสตร์สร้างการเปลี่ยนแปลง	 มีกลไกด�าเนินงานให้ได้ผล	 และ 

มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย	

	 การเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่สามารถท�าได้ผ่านการบังคับ	ต้องผ่านการกระท�า	เรียน

รู	้เหน็คณุค่า	และซมึซบั	นีค่อืจดุส�าคญัทีส่ดุทีผ่มไปเรยีนรูใ้นช่วงเวลา	8	วนัของการเดนิ

ทาง	และน�ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบันทึกชุด	“มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม”	นี้

		 กลไกส�าคัญที่สุดคือ	“พื้นที่ด�าเนินการ” (action space)	ให้คนมหาวิทยาลัย

ส่วนหนึง่ได้มโีอกาสท�าสิง่ใหม่ๆ	ทีม่คีณุค่า	แล้วเรยีนรูค้ณุค่านัน้	ทัง้ด้วยสมัผสัของตนเอง	

และด้วยการเข้าร่วม	“พืน้ทีเ่รยีนรูค้ณุค่า”	(learning	space)	โดยผมตคีวามว่า	การประชมุ	

Engagement	2017	นี	้ เป็น	“พื้นที่เรียนรู้คุณค่า”	ของกิจกรรมมหาวิทยาลัยหุ้นส่วน

สังคม	

เปลี่ยนวัฒนธรรม
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	 แน่นอนว่า	 การประชุม	 Engagement	 Conference	 2017	 เป็นพื้นที่เรียนรู้

เทคนิควิธีการจัดการและด�าเนินการกิจกรรมมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมด้วย	แต่คุณค่า

ส�าคัญที่สุดของการประชุม	Engagement	2017	ในสายตาของผมคือ	เป็น	“พื้นที่เรียน

รู้คุณค่า”

	 การเรียนรู้คุณค่าน�าไปสู่การเปล่ียนแปลงวิถีปฏิบัติในชีวิตการท�างานประจ�าวัน	

เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ซึ่งก็คือ	 การเปลี่ยนวัฒนธรรม	 ซ่ึงในที่น้ีเป็นการเปล่ียน

วัฒนธรรมของคนในระบบอุดมศึกษา	 จากวัฒนธรรมวิชาการลอยตัวไปสู่วัฒนธรรม

วิชาการหุ้นส่วนสังคม	ที่หากประเทศไทยเราด�าเนินการได้ผลภายใน	10	ปี	ก็จะมีความ

หมายต่อการบรรลุเป้าหมายประเทศไทย	4.0	ดังที่ผมเคยเสนอไว้ว่า	ประเทศไทย	4.0	

ไม่มีทางบรรลุได้	หากมหาวิทยาลัยไม่เปลี่ยนกระบวนทัศน	์

	 ผมตั้งข้อสังเกตว่า	 NCCPE	 มีเครื่องมือหลายชิ้น	 ส�าหรับช่วยให้มหาวิทยาลัย

เปลีย่นวฒันธรรมของตนเอง	เช่น	เครือ่งมอืประเมนิตนเอง	ทีเ่รยีกว่า	EDGE	ในชือ่เตม็ว่า	

Embryonic,	Developing,	Gripping,	and	Embedded	approaches	to	supporting	

engagement	

	 ในปี	2014	NCCPE	ออกรายงานเรื่อง	Building	an	Engaged	Future	for	UK	

Higher	Education5	รายงานดงักล่าวชีช้วนให้เหน็ว่า	สถานการณ์แวดล้อมทีเ่ปล่ียนแปลง

อย่างรวดเร็วในช่วงสิบปีท่ีผ่านมา	 ท�าให้มหาวิทยาลัยจะต้องเปล่ียนแปลง	 เปล่ียนจาก

การเป็นหอคอยงาช้างไปเป็นสถาบันที่มองออกข้างนอก	และเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา

กิจการต่างๆ	 ของสังคม	 โดยที่รายงานนี้ไม่ใช่ได้จากการนั่งเทียนเขียน	 แต่มาจากการ

ท�างานวิจัยตั้งค�าถามหลัก	5	ค�าถาม	สอบถามความเห็นของผู้คนในภาคส่วนต่างๆ	

5	 Sophie	Duncan,	Paul	Manners	and	Caroline	Wilson.		Building	an	Engaged	Future	 

	 for	 UK	 Higher	 Education:	 Summary	 Report	 from	 the	 Engaged	 Futures	 

	 Consultation.	December	2014.
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	 ผมสรุปสาระหลักจากรายงานดังกล่าวว่า	 มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรถูก

กดดันเรียกร้องให้ต้องรับผิดชอบเพิ่มจากเดิมหลากหลายด้าน	 และการตอบสนองไม่มี

ทางท�าได้โดยมหาวิทยาลัยเอง	 ต้องอาศัยการท�างานร่วมกับหุ้นส่วนต่างๆ	 ในสังคม	

รายงานสรุปหน้า	3	ระบหุุน้ส่วนดังนี	้“public,	students,	museums,	local	authorities,	

local	and	national	charities,	 think	 tanks	and	artists,	across	all	fields	of	

economy	and	society”	

	 รางวัล	 Engage	Watermark	 เป็นเครื่องมืออีกอย่างหนึ่งของการส่งเสริมให้

มหาวทิยาลยัในสหราชอาณาจกัรเปลีย่นวฒันธรรม	สูว่ฒันธรรมหุน้ส่วนสงัคม	เป็นรางวลั

ทีม่อบให้แก่มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเลศิในการด�าเนนิการสนบัสนนุเชิงสถาบนัต่อ	 engagement	

ค�าว่า	watermark	แปลว่า	“ลายน�า้”	หมายถงึ	ลายน�า้ในกระดาษทีฝั่งอยูใ่นเนือ้กระดาษ	

ในกรณีของรางวัล	 Engage	Watermark	 จึงหมายถึงมีการจัดการที่มี	 engagement	 

ฝังอยู่ในเนื้อใน	(embedded)	ทั่วทั้งองค์กร	

	 การยืน่ขอรางวัลเป็นการส�ารวจตนเองของสถาบนั	 ช่วยการปรบัปรงุการด�าเนนิการ

ด้านต่างๆ	ให้เอื้อต่อการท�าหน้าที่หุ้นส่วนสังคม	รางวัลนี้ม	ี4	ระดับคือ	เหรียญบรอนซ์,	

เงนิ,	ทอง,	และพลาตนิัม่	และในปี	2018	จะเริม่มรีางวลัให้แก่ระดบัคณะหรอืสถาบนัวจิยั	

เรียกว่า	“Engage Watermark Faculty Award” 

	 NCCPE	 Public	 Engagement	 Network	 เป็นอีกกลไกหนึ่งของการส่งเสริม

วัฒนธรรมหุ้นส่วนสังคมในระดับบุคคล	 ผ่านกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน	 digital	

platform	

	 ในเว็บไซต์ของ	NCCPE	ส่วน	Work	with	Us	ระบุกิจกรรมที่ท�าร่วมกับภาคีไว	้

14	รายการ	ซึง่ผมตคีวามว่า	เป็นกจิกรรมทีม่ผีลเปลีย่นแปลงวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั

สู่วัฒนธรรมหุ้นส่วนสังคมทั้งสิ้น	และบางประเด็นผมได้น�ามาตีความดังข้างบน	

วิจารณ์	พานิช

20	พ.ย.	60	ปรับปรุง	18	ธ.ค.	60

เปลี่ยนวัฒนธรรม
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“ให้นิยามของ Engaged Research ว่า เป็นงานวิจัยและกระบวนวิธีวิจัย

ที่จริงจัง มีลักษณะแตกต่างกว้างขวาง ที่ด�าเนินการโดยมีผลประโยชน์ 

"ร่วมกับ" ชุมชน มีการด�าเนินการร่วมกับชุมชน ไม่ใช่ "เพื่อ" ชุมชนเป็นหลัก”

	 Kate	Morris	และ	Sarah	Bowman	แห่ง	Campus	Engage6	และ	Trinity	

College	Dublin7	ให้นิยามของ	Engaged	Research	ว่า	เป็นงานวิจัยและกระบวนวิธี

วจิยัทีจ่ริงจงั	มลีกัษณะแตกต่างกว้างขวาง	ทีด่�าเนนิการโดยมผีลประโยชน์ร่วมกบัชมุชน	

มีการด�าเนินการร่วมกับชุมชน	 ไม่ใช่เพื่อชุมชน	 เป็นหลัก	 (“Engaged	 research	 

describes	a	wide	range	of	rigorous	research	approaches	and	methodologies	

that	share	a	common	interest	in	the	collaborative	engagement	with	the	

community.	…	Engaged	research	is	advanced	with	community	partners	

rather	than for	them,”)	

4. งานวิจัยแบบหุ้นส่วน 
(Engaged Research)

6	 ดูเพิ่มเติมใน	www.campusengage.ie/about-campus-engage
7	 ดูเพิ่มเติมใน	https://en.wikipedia.org/wiki/Trinity_College,_Dublin
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	 เขาตีความค�าว่า	 “ชุมชน”	 ในความหมายที่กว้าง	 รวมถึงภาคีหุ้นส่วนภาครัฐ	 

ผูใ้ห้บริการวชิาชพี	ผูก้�าหนดนโยบาย	องค์กรภาคประชาสงัคม	ผู้ท�างานภาคประชาสังคม	

ผู้ใช้บริการ	และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์	

	 ผมตีความว่า	 งานวิจัยแบบหุ้นส่วนไม่ใช่งานวิจัยที่นักวิจัยเป็นผู้ท�าให้แก่ภาคี	 

แต่เป็นงานวิจัยท่ีนักวิจัยกับภาคีหุ้นส่วนท�าด้วยกัน	 เริ่มตั้งแต่การร่วมกันตั้งโจทย์	 

การร่วมกันหาทุนมาใช้จ่ายในการวิจัย	 การร่วมกันด�าเนินการวิจัย	 และการร่วมกันรับ

ผลประโยชน์จากการวิจัย

	 งานวิจัยแบบหุ้นส่วนมีหลายระดับ	ทุกระดับต้องการการเปลี่ยน	mindset	ว่า

ด้วยการวิจัย	 เปลี่ยนจากงานวิจัยสูงส่งแยกตัวจากชีวิตจริง	 สู่การวิจัยที่มีหรือแสวงหา

คุณค่าต่อสังคมหรือต่อพื้นที่

	 ระดับที่หลักการ	 engage	 เบาบางที่สุดคือ	 ท�าตามที่นักวิจัยเคยชิน	 แต่มีการ 

พูดคุยกันใน	 “พื้นท่ี”	 แสวงหาคุณค่าของงานวิจัยที่จะท�าหรือท�าแล้วต่อชุมชนใกล้ตัว	

โดยมีนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	(PEP	–	Public	Engagement	Professionals)	

ท�าหน้าที่เป็น	facilitator	ของการเสวนา	

	 PEP	ที่เก่ง	จะมีวิธีการน�า	success	story	ของนักวิจัยที่ไม่รู้จัก	PE	แต่เมื่อคบค้า

กบั	PEP	งานวจิยัของท่านเกดิคุณค่าต่อชุมชนในพืน้ทีส่งูมากอย่างไม่น่าเชือ่	กรณตีวัอย่าง

เช่นนี้จะช่วยให้นักวิจัยเห็นว่า	หากมีตัวช่วยที่เหมาะสม	งานวิจัยจะมี	PE	ฝังอยู่ข้างใน	

(embedded)	โดยไม่ยาก	แทบไม่ต้องลงแรงเพิ่ม	ที่จริงนักวิจัยที่ท�าวิจัยเอาจริงเอาจัง

ในเรื่องใดเรื่องหน่ึง	 เม่ือมีข่าวแพร่ออกไปในหมู่สาธารณชนทั่วไป	 ก็อาจมีคนต้องการ

ทดลองน�าไปใช้ในการท�างานจริง	ก็เป็นโอกาสท�างานวิจัยแนว	engage

	 วจิยัแนว	engage	แบบสุดๆ	เร่ิมต้ังแต่การก�าหนดโจทย์	ทีม่าจากภาคท�ามาหากนิ	

(real	sector)	ว่าต้องการบรรลุผลการท�ามาหากินในลักษณะใด	น�ามาพูดคุยกับ	PEP	

จนเข้าใจเป้าหมายดีแล้ว	 PEP	 ก็ไปพูดคุยกับนักวิจัยที่เหมาะสมต่อการวิจัยนั้น	 และ/

หรือชวนฝ่ายท�ามาหากนิกบัฝ่ายวจิยัมาพูดคยุกนัจนเข้าใจเป้าหมายชดัเจนและมองเหน็

งานวิจัยแบบหุ้นส่วน (Engaged Research)
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แนวทางท�าวิจัย	 หากจ�าเป็นต้องมีทุกวิจัยและฝ่ายท�ามาหากินไม่มีทุนเพียงพอ	ก็อาจ

ชวนกันไปหาแหล่งทุน	 และเม่ือด�าเนินการวิจัย	 PEP	 ก็อาจท�าหน้าที่ประสานงาน 

ด้านต่างๆ	เพื่อเอาชนะอุปสรรคนานัปการ

	 งานวิจัยเกี่ยวกับ	engagement	มีสองแบบ	คือ	engaged research	(คืองาน

วิจัยตามแบบที่กล่าวถึงข้างบน)	กับ	research on engagement	ผมพบว่า	ในการ

ประชุม	Engage	Conference	2017	มี	Professor	of	Engaged	Research	มาร่วม

อย่างน้อย	1	คน	คือ	Professor	Richard	Holliman	แห่ง	Open	University	ซึ่งเมื่อ

อ่านประวตัขิองท่านแล้ว	ท่านท�างานวจิยัแบบ	research	on	engagement	คอืท�าวจิยั

เพื่อท�าความเข้าใจและขับเคลื่อน	public	engagement	ของมหาวิทยาลัย	

	 ในเว็บไซต์ของ	 NCCPE	 ระบุว่า	 ผลการศึกษาในปี	 ค.ศ.	 2006	 และ	 2010	 

บอกชดัเจนว่า	วฒันธรรมวจิยัทีใ่ช้กนัอยูเ่ป็นอปุสรรคต่อการท�างานวจิยัแบบ	engaged	

research	น�าไปสูก่ารจดัตัง้	Beacons	for	Public	Engagement	Initiative	ในปี	2008	

จ�านวน	6	แห่ง	เพื่อท�าหน้าที่ผู้น�าการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม8 

	 หนึ่งในหก	 beacon	 อยู่ที่	 University	 College	 London	 (UCL)	 ซ่ึงเป็น

มหาวิทยาลัยวิจัยช้ันน�าของประเทศ	 และคณะของเรามีโอกาสไปเยี่ยมชมในวันที่	 8	

ธันวาคม	2560	พบว่า	เขาจัดตั้งหน่วย	PE	Unit	มีเจ้าหน้าที	่9	คน	ท�าหน้าที่หลักคือ	

“embed	PE”	แก่นักวิจัย	โครงการเด่นของเขาคือ	CRAE	(Centre	for	Research	in	

Autism	and	Education)	จากการน�าเสนอผมตีความว่า	เขาใช้กิจกรรมวิจัยช่วยเหลือ

เด็ก	autism	และครอบครัวเป็นกลไกการท�า	PE	ที่ท�าต่อเนื่องยาวนาน	

	 UCL	ยงัร่วมมอืกบั	NCCPE	จดัท�าวารสาร	Research	for	All	เพือ่ตพีมิพ์ผลงาน

วิจัยทั้งแบบ	engaged	research	และแบบ	research	on	engagement	

8	 ดูเพิ่มเติมในwww.publicengagement.ac.uk/sites/default/files/publication/ 

	 nccpe_bridging_the_gap_brochure_0_0.pdf
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	 ในการประชุม	Engage	Conference	2017	วันที่สอง	 (7	ธันวาคม	2560)	มี

รายการ	Mini-plenary	เรื่อง	IRIS:	bringing	the	cutting	edge	to	the	classroom	

เล่าเรื่องความร่วมมือระหว่างนักการศึกษา	นักวิจัย	ครู	และนัก	bioinformatics	จัดให้

นักเรียนได้ฝึกท�าวิจัยในสถานการณ์จริง	มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันค้นหา	(annotate)	ยีน

ของพยาธิแส้ม้าของคน	จาก	DNA	sequence	 เป็นตัวอย่างหุ้นส่วนหลายฝ่ายร่วมกัน

ให้ประสบการณ์วิจัยแก่เยาวชน	 หรือมองอีกมุมหนึ่งให้โอกาสเยาวชนฝึกท�าวิจัยหรือ

เป็นการ	engage	เยาวชนต่อการวิจัย	

	 ในช่วงเวลาเดยีวกนั	มรีายการ	Working	Sessions	เรือ่ง	Bristol	Fun	Palaces	:	

exploring	local	collaboration	ทีผ่มไม่ได้ไปเข้าร่วม	แต่อ่านค�าอธบิายสัน้ๆ	จบัความ

ได้ว่า	Fun	Palaces	 เป็นกิจกรรมที่ชุมชนท้องถิ่นกับนักเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมร่วมกัน

จดัข้ึนเพือ่ความสนกุสนานควบคูไ่ปกบัการเรยีนรู	้และเชือ่มโยงนกัวจิยัเข้าไปใกล้ชิดกบั

สงัคม	ผมค้นด้วยกเูกิล้จงึทราบว่า	Fun	Palaces	เป็นกจิกรรมรืน่เรงิประจ�าปีทีเ่พิง่มคีน

คิดริเริ่มขึ้นในอังกฤษเมื่อป	ีค.ศ.	2014	นี่เอง	จะเห็นว่า	เขาหาทางคิดนวัตกรรมเครื่อง

มือเชื่อมโยงวงการอุดมศึกษาและวงการวิจัยเข้ากับชุมชน	ผมไม่แน่ใจว่า	Fun	Palaces	

เกิดขึ้นก่อน	แล้ววงการ	PE	เข้าไปเชื่อมหรือวงการ	PE	เป็นผู้ริเริ่ม	Fun	Palaces	

	 มกีารประชุม	Working	Session	หนึง่ของวนัที	่7	ธนัวาคม	2560	ชือ่	NUCLEUS	:	

bringing	 the	 RRI	 concept	 into	 reality	 ท�าให้ผมกลับมาค้นความหมายของ	 RRI	 

ที่บ้านพบว่า	 ค�าเต็มคือ	 Responsible	 Research	 and	 Innovation	 และมีรายงาน 

เรื่องนี้ในวิทยานิพนธ์เพื่อปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยเวียนนา	 ช่ือเร่ือง	 Public	 

Engagement	in	Responsible	Research	and	Innovation:	A	Critical	Reflection	

from	 a	 Practitioner’s	 Point	 of	 View9	 ท�าให้ผมได้เข้าใจการขับเคลื่อนการวิจัย 

และวิทยาศาสตร์ให้เชื่อมโยงกับสังคมของ	European	Commission	

9	 ดูเพิ่มเติมใน	www.zsi.at/object/publication/4498/attach/Marschalek_Public_En 

	 gagement_in_RRI.pdf

งานวิจัยแบบหุ้นส่วน (Engaged Research)
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	 ตามรายงานดงักล่าว	หลกัการ	RRI	เริม่โดยวงการวจิยัระดบัสูงของโลก	ในปี	ค.ศ.	2008	

และในปี	2010	RRI	ได้ถูกบรรจุเป็นหลักการเชิงยุทธศาสตร์ใน	European	Research	

Programme	Horizon	2020	 ต่อมามีการตพิีมพ์วารสาร	The	Journal	of	Responsible	

Innovation	พฒันาการนีส้ะท้อนการเปลีย่นแปลงปฏสิมัพนัธ์ระหว่างวชิาการกับสงัคม

	 ในปี	ค.ศ.	2013	von	Schomberg	แห่ง	DG	Research	and	Innovation	ของ	

European	 Commission	 เสนอนิยามของ	 RRI	 เพื่อการใช้งานว่า	 “Responsible	

Research	and	 Innovation	 is	a	transparent,	 interactive	process	by	which	

societal	 actors	 and	 innovators	 become	mutually	 responsive	 to	 each	

other	with	a	view	to	the	(ethical)	acceptability,	sustainability	and	societal	

desirability	 of	 the	 innovation	 process	 and	 its	marketable	 products	 (in	

order	 to	allow	a	proper	embedding	of	scientific	and	technological	ad-

vances	in	our	society)”	

	 โครงการ	NUCLEUS10	เป็นโครงการของ	EU	เพื่อด�าเนินการ	RRI	ในภาคปฏิบัต	ิ

ด�าเนินการเป็นเครือข่ายนานาชาติที่มีภาคี	 24	องค์กร	 จาก	15	ประเทศ	 ใน	3	ทวีป	 

ช่วยกันสร้าง	RRI	Implementation	Roadmap	

	 ช่วงบ่ายวันที	่7	ธันวาคม	2560	มี	Working	Session	ชื่อ	Collaboration	and	

policy-sensitive	research	:	moving	beyond	advocacy	ที่มีค�าอธิบายว่า	เป็นการ

น�าเสนอเรื่องโครงการ	 ‘Understanding	 everyday	 participation	 -	 articulating	

cultural	values’	ที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก	AHRC	(Arts	&	Humanities	Research	

Council)	ผมไม่ได้เข้าฟังรายการนี	้ได้แต่กลบัมาค้นทีบ้่านและพบในเวบ็ไซต์ของ	AHRC	

ว่า	 ได้รับทุนสนับสนุนในประเภท	Connected	Communities	จะเห็นว่า	นักวิจัยใน

สาขาวิชาการด้านศิลปะและมนุษยศาสตร์	 ก็มีบทบาทท�างานวิจัยประเภท	 engaged	

research	ได้

10	ดูเพิ่มเติมใน	www.nucleus-project.eu/nucleus/
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	 ในช่วงเวลาเดียวกันมีรายการ	Workshop	เรื่อง	Community	researchers	in	
the	UK	ซึ่งมีค�าอธิบายว่าเป็นการน�าประสบการณ์จาก	UK’s	five-year	productive	
Margins:	Regulating	for	Engagement	programme	มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	เรื่อง
นกัวจิยัชมุชน	และการฝึกนกัวจิยัชมุชน	ผมกลบัมาค้นโครงการดงักล่าวทีบ้่าน	พบเวบ็ไซต์	
www.productivemargins.ac.uk	จบัความได้ว่า	โครงการ	Productive	Margins	เป็น
โครงการ	5	ปี	เริ่มตั้งแต่ปี	ค.ศ.	2013	เพื่อส่งเสริมความร่วมมือวิจัยระหว่างนักวิชาการ
กับคนในชุมชน	ท�าให้ผมนึกถึงการสนับสนุนการวิจัยชาวบ้านของ	ฝ่ายวิจัยท้องถิ่นของ	
สกว.	ที่เริ่มตั้งแต่ป	ีพ.ศ.2541	สมัยที่ผมเป็นผู้อ�านวยการ	สกว.	และยังด�าเนินการเรื่อย
มาจนปัจจบุนั	เป็นกลไกเชือ่มโยงนกัวชิาการกบัชมุชน	ซึง่น่าจะเรียกได้ว่าเป็น	engaged	
research	ประเภทหนึ่ง	 หรือเป็นงานวิจัยที่ชาวบ้านหรือชุมชนเป็นเจ้าของ	คือยิ่งกว่า	
engaged	research

University of Western England

	 ในวันที่	4	ธันวาคม	2560	คณะของสถาบันคลังสมองฯ	ไปเยี่ยมเรียนรู้ที่	UWE	
(University	of	Western	England)	เขาน�าเสนอเรื่อง	Research	with	 impact	ซึ่ง 
ค�าว่า	impact	ในทีน่ีเ้น้นท่ีผลกระทบ	3	ด้านคือ	impact	on	peers,	impact	on	society,	
และ	 impact	on	students	มีการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศ	21	ศูนย	์ท�างานสร้างผล
งานวิจัยที่มีผลกระทบสูง	 เช่น	Bristol	Centre	 for	 Linguistics,	 Regional	History	
Centre,	Bristol	Leadership	and	Change	Centre,	Centre	for	Applied	Legal	
Research,	Centre	for	Health	and	Clinical	Research,	Institute	of	Bio-sensing	
Technology	เป็นต้น	

University of Bristol

	 ในวันเดียวกัน	 เราไปเยี่ยมเรียนรู้ท่ี	 University	 of	 Bristol	 มีการให้รางวัล	 
Vice-chancellor’s	Impact	Awards	มอบแก่นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยก่อผลกระทบสูง
เยี่ยมต่อสังคม	 ค้นไปค้นมาพบว่า	 มหาวิทยาลัยวิจัยระดับ	 top	 ten	 ของโลกอย่าง 
เคมบริดจ์ก็มีการให้รางวัล	Vice-chancellor’s	Impact	Awards	และรางวัล	Public	
Engagement	with	 Research	 Awards	 โดยเริ่มต้นให้ในปี	 ค.ศ.	 2016	 เป็นปีแรก	 
ผมคิดว่าเป็นวิธีสร้างกระแสยกย่องคุณค่าของงานวิจัยแบบ	 engaged	 research	 ที่

แยบยลมาก

งานวิจัยแบบหุ้นส่วน (Engaged Research)
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	 ผมขอเสนอว่า	 มหาวิทยาลัยไทยและวงการอุดมศึกษาของประเทศ	 น่าจะ
พิจารณาก�าหนดเกณฑ์ประเมินผลกระทบต่อสังคมของผลงานวิจัย	 และให้รางวัลแก่
โครงการหรือนักวิจัยที่มีผลงานที่มีผลกระทบสูงเยี่ยม

	 เขาน�าเสนอเรื่อง	MRC	Integrative	Epidemiology	Unit	ซึ่งท�างานวิจัยแบบ	
engaged	 research	แบบที่ผมคิดว่าก้าวหน้ามาก	คือศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจสาเหตุ
ของโรคเรื้อรังจากข้อมูลหลายมิติ	 รวมทั้งมิติ	 genomics	 โดยท�าในชุมชน	 งานวิจัยนี้
ถือว่าเป็นเลิศทั้งในด้าน	bio-medical	และด้าน	engaged	research	จะเห็นว่า	หน่วย
นี้เป็น	MRC	Research	Unit	อันทรงเกียรติของสหราชอาณาจักรจะเห็นว่า	มหาวิทยา
ลัยบริสตอล	ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยชั้นน�าของประเทศ	มีวิธีที่แยบยลในการท�าวิจัยที่
ทั้งมีผลกระทบเชิงวิชาการ	และเชิงผูกพันสังคมในโครงการเดียวกัน	

Queen Mary University of London

	 เป็นมหาวทิยาลยัทีไ่ด้รบัรางวลั	NCCPE	Gold	Watermark	แห่งแรกของประเทศ	
มรีะบบการจดัการ	PE	ทีเ่ป็นระบบและจริงจงัมาก	(มเีจ้าหน้าทีข่อง	Center	for	Public	
Engagement	จ�านวน	4	คน)	เป็นมหาวิทยาลัยในกลุ่ม	Russell	Group	คือเน้นวิจัย	
อยู่ในย่านตะวันออกของลอนดอน	 ซ่ึงเป็นแหล่งคนจนและคนผิวสี	 จึงเป็นโอกาสใน 
การท�างานร่วมกับชุมชนในพื้นที่เพื่อพัฒนาพื้นที	่

	 เขาเอาเรื่อง	 community	 festival	มาเล่า	 เท่ากับเขาใช้งานเทศกาลที่จัดร่วม
กบัชมุชน	เป็นเครือ่งมอืเชือ่มโยงกบัชุมชน	ท�าความรูจ้กักบัชมุชน	น�าผลการวจิยัสูช่มุชน	
และรับรู้เรื่องราวของชุมชนมาตั้งโจทย์วิจัย	ผมกลับมาค้นที่บ้านพบว่า	 ในเว็บไซต์บอก	
impact	 ของงานวิจัยท่ี	 www.qmul.ac.uk/research/impact-and-innovation/	
เว็บไซต์ของ	QMUL	ไม่ค่อยมีรายละเอียด

University College London (UCL)

	 UCL	เป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก	เขาบอกชดัว่า	หน่วย	PE	ซึง่มเีจ้าหน้าที	่9	คน	
ท�าหน้าทีห่ลกัคอื	embed	PE	ให้แก่นกัวจิยั	เนือ่งจากเขาจดัให้เราไปเยีย่ม	IOE	(Institute 
of	Education)	ดงันัน้	เขาจึงให้เรารบัทราบโครงการเด่นของเขาคือ	CRAE	ดงักล่าวแล้ว
ในตอนต้น	
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	 ในการประชมุ	Engagement	Conference	2017	มกีารพดูถงึ	co-production	

ในการวจิยั	เมือ่ไปเยีย่ม	UCL	กม็กีารพดูถงึว่า	ก�าลงัพฒันา	co-production	in	health	

research	 ผมกลับมาค้นในเว็บไซต์ของเขาจึงได้ข้อมูลว่า	 เป็นความร่วมมือวิจัยด้าน

สุขภาพจิตระหว่าง	3	ฝ่ายคือ	นักวิจัย,	ผู้ให้บริการบ�าบัดรักษา,	และตัวผู้ป่วยเอง	ภาย

ใต้ความสัมพันธท์ี่เคารพซึง่กนัและกนั	ซึง่นา่จะถอืได้ว่าเปน็นวัตกรรมด้านการวจิัยและ

เป็นรูปแบบหนึ่งของ	engaged	research	

	 โชคดีที่มีคนไทยเป็นอาจารย์อยู่ที	่ IOE	คนหนึ่งคือ	 รศ.ดร.มุกดารัตน์	บางพันธ์	

(Mukdarut	 Bangpan)	 เรียนจบ	 D	 Phil	 จากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด	 แล้วมาเป็น

อาจารย์ท่ีนีป่ระมาณ	10	ปี	ท�าวจัิยด้าน	evidence	synthesis	หรอื	systematic	review	

เพื่อการตัดสินใจหรือการพัฒนานโยบายด้านการศึกษาและด้านสังคม	ผมจึงแนะน�าให้

รู้จักกับนักวิจัยไทยที่ท�างานด้านนี้	เพื่อหาโอกาสร่วมมือกัน	ได้แก่	นพ.วิโรจน์	ตั้งเจริญ

เสถยีร	แห่ง	International	Health	Policy	Program	(IHPP)11	นพ.ยศ	ตรีะวฒันานนท์	

แห่ง	Health	 Intervention	and	Technology	Assessment	Program	(HITAP)12 

รวมทั้งทางสถาบันคลังสมองก็จะด�าเนินการประสานความร่วมมือในระดับประเทศ 

และร่วมมือกับ	 UCL	 ด้วย	 evidence	 synthesis	 ในการจัดการนโยบายเรื่องใหญ่ๆ	 

เชงิระบบของไทย	ทีม่ลี�าดบัความส�าคญัสงู	ได้แก่	ด้านการศกึษา	พลงังาน	สงัคม	สิง่แวดล้อม	

ทรัพยากรธรรมชาต	ิการเกษตร	และการใช้ที่ดิน	ส่วนด้านสุขภาพเรามีความเข้มแข็งอยู่

แล้วในระดบัหนึง่	ทีน่่าจะเป็นฐานการเรยีนรูใ้ห้แก่สาขาอืน่ๆ	ได้	หุน้ส่วนข้าม	sector	ภายใน

ประเทศกม็คีวามส�าคญัมาก	งาน	evidence	synthesis	เพือ่หนนุนโยบายในบรบิทไทย

ควรเน้นทีข่ัน้ตอน	policy	implementation	อย่าหลงท�าเฉพาะตอน	policy	formulation	

วิจารณ์	พานิช

21	ธ.ค.	60

11	www.ihpp.net
12	www.hitap.net		

งานวิจัยแบบหุ้นส่วน (Engaged Research)
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	 งานผลิตบัณฑิตในยุคศตวรรษท่ี	 21	 ต้องด�าเนินการโดยยึดหลัก	 learning	 

sciences	การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	รองรับเป้าหมายของการผลิตบัณฑิตที่เปลี่ยน

ไป	คือผลลัพธ์การเรียนรู้แห่งศตวรรษที่	21	แตกต่างจากผลลัพธ์การเรียนรู้ในยุคก่อนๆ	

เปลี่ยนจากเรียนสาระความรู้มาเป็นเรียนรู้บูรณาการได้ทั้ง	ASK	 (A	=	Attitude	หรือ	

character,	S	=	Skills,	K=	Knowledge)	โดยผมขอเพิ่มเติมว่า	ทักษะที่ส�าคัญที่สุดคือ	

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต

	 หากจะให้การผลติบณัฑติมีส่วนขับเคลือ่นประเทศไทย	4.0	ต้องไม่แค่จดัหลกัสตูร

ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเท่านั้น	 ต้องใช้หลักการของการเรียนรู้แห่งศตวรรษ 

ที่	 21	 ที่ผู้เรียนต้องเป็นผู้ลงมือกระท�าเพื่อการเรียนรู้ของตน	 โดยเป็นการลงมือท�าใน

สภาพจริง	หรือคล้ายจริงที่สุด	ตามด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิด	 (reflection)	 เพื่อให้

เกิดการเรียนรู้ที่ลึกหรือรู้จริง	(mastery	learning)	

	 บัณฑิตในศตวรรษที่	21	จึงต้องมีทั้ง ความรู้ทฤษฎ	ีและ ความรู้ปฏิบัติ ต้องมี

ทักษะการเรียนรู้	 ทั้งจากแหล่งความรู้และจากการปฏิบัติงาน	 และการด�ารงชีวิตของ

ตนเอง	 และจากปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น	 แหล่งปฏิบัติงานของนักศึกษาที่ดีที่สุดคือ	 สถาน

ประกอบการนั่นเอง	ทั้งสถานประกอบการในภาคธุรกิจ	ภาครัฐ	ภาคประชาสังคม	และ

ภาคชีวิตจริงอื่นๆ

5. นักศกึษาเรยีนรูจ้ากการเข้าร่วม
กิจกรรมกับหุ้นส่วน
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	 การศึกษาในมหาวิทยาลัย	 4.0	 ต้องพัฒนา	 A.S.K.	 ดังกล่าวให้งอกงามขึ้นใน

นักศึกษา	ด้วยมาตรการดังกล่าว	

	 ในยุคนี้เป็นที่บ่นกันทั่วไป	 (อาจกล่าวได้ว่าเกือบทั่วโลก)	ว่า	สถาบันอุดมศึกษา

ผลิตบัณฑิตไม่ตรงตามความต้องการ	บัณฑิตไม่มีทักษะและคุณลักษณะที่ต้องการ	

	 ดังนั้น	 ทางแก้ที่ดีที่สุดคือ	“การผลิตบัณฑิตแบบหุ้นส่วน”	 ซึ่งหมายความว่า	 

มีการร่วมกันคิดก�าหนดคุณลักษณะ	(characters)	สมรรถนะ	(competencies)	และ

ความรู้	 (knowledge)	 ของบัณฑิตท่ีต้องการ	 ร่วมกันคิดวิธีการจัดการเรียนการฝึกฝน	

และวิธีการวัดผลลัพธ์การเรียนที่ต้องการ	 แล้วร่วมกันด�าเนินการผลิตบัณฑิตและ 

การวัดผล	ซึ่งทั้งหมดนั้นเป็น	engaged	curriculum	

	 ในการประชุม	 Engage	 Conference	 2017	 ไม่มีการกล่าวถึงภาพรวมของ 

หุ้นส่วนการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการผลิตบัณฑิตตามที่กล่าวในย่อหน้าบน	 แต่มี

การกล่าวถึงในเวบ็ไซต์มากมาย	ในปี	2011	มกีารเผยแพร่เอกสาร	Embedding	public	

engagement	in	the	curriculum:	A	framework	for	the	assessment	of	student	

learning	from	public	engagement13	ท�าให้พอจะเดาได้ว่า	สหราชอาณาจักรใช้การ

สร้าง	 framework	 เพื่อการประเมินตนเอง	 ส�าหรับใช้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

วัฒนธรรมด้านต่างๆ	ของสถาบันอุดมศึกษา	รวมทั้งด้านการเรียนการสอน	

	 ในเอกสารดังกล่าวรูปที่	2	หน้า	9	ระบ	ุframework	ส�าหรับประเมินการเรียนรู้

ของนักศึกษาจากกิจกรรม	PE	รวม	5	ด้านคือ	knowledge	co-creation,	managing	

engagement,	awareness	of	self	and	others,	communication,	และ	reflective	

practice	โดยมรีายละเอยีดของแต่ละด้านในตาราง	assessment	framework	ในหน้า

ถัดไป	โดยการประเมินแต่ละรายการม	ี3	ระดับ	รายละเอียดในส่วนของ	co-creation	

สะท้อนมมุมองของการเรยีนรูท้ฤษฎจีากการปฏบัิตขิองนกัศกึษาในสถานการณ์จรงิ	ตรง

ตามหลักของ	learning	sciences	ที่กล่าวแล้ว	

13	David	 Owen	 and	 Stephen	 Hill.	 	 Embedding	 Public	 Engagement	 in	 the	 

	 Curriculum:	A	Framework	for	the	Assessment	of	Student	Learning	from	Public	 

	 Engagement.	December	2011.

นักศึกษาเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับหุ้นส่วน
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	 นอกจากนัน้	ยงัมเีอกสาร	Draft	attributes	framework	for	public	engagement	

for	university	staff	and	students14	โปรดสังเกตว่า	ทั้งสองเอกสารใช้ปัจจัยหลัก	3	

กลุ่ม	(domain)	ในการตรวจสอบระดับของ	engagement	ของอาจารย์และนักศึกษา	

คอื	communication,	empathy,	และ	reflection	ซึง่ผมตคีวามว่า	ปัจจยัหลกัทัง้สาม

กลุ่ม	 (โปรดดูรายละเอียดของแต่ละกลุ่มในเอกสารต้นฉบับ)	 เป็นตัวบ่งช้ีการเปลี่ยน

พฤติกรรม	ซึ่งเชื่อมมาจากการเปลี่ยน	mindset

	 นอกจากดูภาพในเอกสาร	 ขอให้ดูตารางบอกประเด็นย่อยของปัจจัยหลัก 

แต่ละกลุ่ม	ที่รายละเอียดจะช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องได้ปรับปรุงพัฒนาตนเอง	และช่วยเหลือ

ซึง่กนัและกนั	ให้กจิการของมหาวทิยาลยั	ค่อยๆ	เปลีย่นไปสูม่หาวทิยาลยัหุ้นส่วนสงัคม	

14	Ben	Johnson,	Becky	Williams	and	Paul	Manners.		DRAFT	Attributes	Framework	 

	 for	Public	Engagement	for	university	staff	and	students.		Updated:	December	2010.

Learning outcomes

Able	to	own,	review	and	develop	module	concepts	in	light	of	
experiences

Critically	 reflects	 on	 the	manner	 in	which	 engagement	 has	 
influenced	subject	knowledge	of	self	and	others.

Knowledge Co-Creation

Managing Engagement

Demonstrates	a	capacity	to	make	management	decisions	in	
ambiguous	and	connected	circumstances

Able	to	work	across	disciplinary	and	organisational	boundaries	
to	support	change.

Awareness of Self and Others

Critical	understanding	of	self,	society	and	context	in	which	
module	operates

Detailed	understanding	of	the	audiences,	communities,	institutions	
and	stakeholders	engaged	with	the	project.	

Communication

Can	adapt	styles,	methods	and	approaches	in	order	to	effectively	
communicate	with,	work	with	and	inspire	target	audience

Demonstrates	a	critical	understanding	of	factors	that	influence	
effective	communication

Reflective Practice

Demonstrates	a	capacity	to	reflect	on	engagement	activity,	
using	this	to	evaluate	the	programme,	and	to	maintain	

a	process	of	continual	learning	



30

	 จะเห็นว่า	วงการขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงของสถาบนัอดุมศกึษาเข้าไปใกล้ชดิ

สังคมของสหราชอาณาจักร	มองเรื่อง	PE	อย่างละเอียดอ่อนลึกซึ้งมาก	และด�าเนินการ

จัดการการเปลี่ยนแปลงอย่างมีระบบและขั้นตอน	 โดยจับที่กลุ่มนักศึกษาเป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลงร่วมกับอาจารย์	 นักศึกษาไม่ใช่แค่ผู ้เข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพื่อ

เปลีย่นแปลงตนเองไปเป็น	“บณัฑติย์”	เท่านัน้	แต่ยงัสามารถเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง	

(change	agent)	ได้ด้วย	ผมตคีวามว่า	หากนกัศกึษาได้ร่วมขบวนการ	PE	และได้ฝึกฝน

ทักษะ	communication,	empathy,	และ	reflection	ซ�้าแล้วซ�้าเล่าในสถานการณ์

จริง	จะช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะส�าคัญหลากหลายด้านที่จ�าเป็นส�าหรับชีวิต

ในศตวรรษที่	21	โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการบรรล	ุtransformative	learning	ในโอกาส

ข้างหน้า	

	 เอกสารนี้มีคุณค่ามาก	 ผมขอเสนอให้ผู้บริหารและสมาชิกในมหาวิทยาลัยทุก

ระดับอ่านเอกสารนี้อย่างพินิจพิเคราะห์	เพื่อร่วมกัน	“redefine	what	it	means	to	

be	a	university	in	the	21st	century”	ตามค�าของ	Sir	Alan	Langlands,	Chief	

Executive,	HEFCE	ที่เอกสารน�ามาอ้างถึง

	 เป้าหมายส�าคญัทีส่ดุสามประการต่อการจดัให้นกัศกึษาได้เรยีนรูจ้ากกระบวนการ

ปฏิสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนกับสังคมคือ	 (1)	 การสร้างจิตสาธารณะ,	 (2)	 การได้มีโอกาส 

เรียนรู้ในสถานการณ์จริงเพื่อบรรลุการเรียนรู้แบบรู้จริง	 (mastery	 learning)	 และ	 

(3)	การได้ฝึกเป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลง	ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของ	transformative	learning	

	 PE	จึงเป็นทั้ง	means	และ	end	ในชีวิตของนักศึกษา

	 ตอนไปเยี่ยมเรียนรู้กิจกรรม	 PE	 ของมหาวิทยาลัย	 UWE	 ในวันที่	 4	 ธันวาคม	

2560	เขาน�าเสนอโครงการ	PE	ทีเ่ขาภมูใิจคอื	BGCP	(Bristol	Green	Capital	Partnership15)	

ที่มีโครงการย่อยจ�านวนมากร่วมกันท�าให้นครบริสตอลเป็นเมือง	 “สีเขียว”	 ที่เมื่ออ่าน

รายการโครงการย่อยแล้ว	 เขาบอกว่านักศึกษามีบทบาทต่อผลส�าเร็จของ	 BGCP	 มาก	

15	ดูเพิ่มเติมใน	http://bristolgreencapital.org

นักศึกษาเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับหุ้นส่วน



31มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมที่สหราชอาณาจักร
University Role : Public Engagement in UK

ผมคิดว่าสามารถจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมท�างานเพื่อการเรียนรู ้ของตนได้มากมาย 

หลากหลายวิชา	โดยอาจารย์ต้องออกแบบการเรียนจากการท�างานแบบบูรณาการวิชา

	 ในการดงูานทีม่หาวิทยาลยับรสิตอล	บ่ายวนัที	่4	ธนัวาคม	2560	เขาบอกชดัเจนว่า	

การท�างานหุน้ส่วนสงัคมได้รับการบรรจ	ุ(embed)	ในทกุหลกัสตูร	ทัง้ระดบัปรญิญาตรี

และบัณฑิตศึกษา	รวมทั้งสนับสนุนให้นักศึกษาท�างานอาสาสมัคร	และงานแลกเปลี่ยน

ความรู	้(knowledge	change)	กับภาคี

	 ทีมงานของมหาวิทยาลัยบริสตอล	 เสนอโครงการ	 Student	 capital	 :	 the	

power	 of	 student	 engagement16	 ซ่ึงท�าร่วมกับ	 UWE	 ใช้พลังนักศึกษาร่วมท�า

โครงการ	BGCP	ตามในเอกสารบอกว่า	ตามโครงการ	European	Green	Capital	ที่

ท�าอยู่เดิม	นักศึกษามีบทบาทจ�ากัด	 เขาจึงริเริ่มโครงการ	Green	 capital	 :	 student	

capital	 ขึ้นในปี	 2015	 ให้นักศึกษาได้มีบทบาททั้งในหลักสูตรและในกิจกรรมนอก

หลักสูตรผ่าน	Student	union	ของมหาวิทยาลัยบริสตอลและมหาวิทยาลัยอิงก์แลนด์

ตะวันตก	โดย	Student	union	ท�างานร่วมกับเมืองและชุมชนท้องถิ่น	 โดยใช้ทุนจาก

โครงการ	Catalyst	ที่ได้จาก	HEFCE	ในการท�างาน	

	 เอกสารบอกว่า	นครบริสตอลมีนักศึกษาจ�านวน	5	หมื่นคน	คิดเป็นร้อยละ	10	

ของพลเมือง	 และมีโอกาสคือ	นักศึกษาและอาจารย์จ�านวนหนึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนของ

เมืองอยู่แล้ว	 รู้จักคุ้นเคยกับแกนน�าชุมชนท่ีร่วมขับเคล่ือนขบวนการเมืองสีเขียวเป็น 

อย่างด	ีนกัศกึษาเข้าร่วมกจิกรรมได้หลายช่องทาง	ได้แก่	เป็นอาสาสมคัร,	มหาวทิยาลยั

จัดให้ไปฝึกงาน	 (ท�างาน)	 อย่างเป็นทางการ	 ที่เรียกว่า	 placement,	 เข้าท�างานเป็น	

intern,	และท�าโครงการ

	 เป้าหมายของโครงการ	มี	3	ส่วนคือ	เพื่อพัฒนาเมือง,	เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย	

(ให้เกิดวัฒนธรรมหุ้นส่วนสังคม),	 และเพื่อพัฒนานักศึกษา	 (ให้มีทักษะท�างานกับภาคี 

ที่หลากหลาย	และเกิด	 transformative	 learning	 เน้นที่จิตสาธารณะ)	รายงานนี้ให้

16	ดูเพิ่มเติมใน	 www.bristol2015.co.uk/media/filer_public/6f/d3/6fd3fa25- 

	 0041-4c9e-a3dd-ed2b55f07073/bristol_method_student_capital_module_ 

	 finalml.pdf
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ข้อมูลหลักฐานสรุปได้ว่าเกิดผลเกินเป้า	โดยเขาระบุเป้าหมายต่อนักศึกษาเป็นเป้าใหญ	่

2	ประการ	 เป้ารายละเอียด	5	ประการ	บทบาทส�าคัญของนักศึกษาคือ	 เป็นผู้น�าการ

เปลี่ยนแปลง	 (change	 agent)	 ตามในเอกสารหน้า	 14	 บอกว่า	 นักศึกษาท�าหน้าที่	

change	maker	ในกิจกรรม	11	ประเภท	เช่น	อาหาร,	พลังงาน,	ธรรมชาติและความ

หลากหลายทางชีวภาพ,	 การขนส่ง/การเดินทาง,	 สุขภาพ	 เป็นต้น	 รายงานนี้มีกรณี

ตัวอย่างที่ท�าให้เห็นว่านักศึกษามีบทบาทอย่างไร

	 ผมขอเชิญชวนว่า	 รองอธิการบดี	 และรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยไทยควรอ่านเอกสารนี้	 แล้วจับประเด็นมาเสวนากัน	 ว่าจะน�าหลักการมา

ใช้ในบริบทของแต่ละพื้นที่	แต่ละมหาวิทยาลัยอย่างไร	

	 ส�าหรับประเทศไทย	ผมขอเสนอว่า	สถาบันอุดมศึกษาต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการ

ผลติบณัฑติเพือ่หนนุขบวนการขับเคลือ่นสูป่ระเทศไทย	4.0	ในสองแนวทางร่วมกนัและ

เสริมกัน	คือ	 (1)	ใช้นักศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0	 (2)	จัดการภาพรวม

เพื่อให้บัณฑิตมีศักยภาพในการออกไปเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0	

วิจารณ์	พานิช

21	ธ.ค.	60

นักศึกษาเรียนรู้จากการเข้าร่วมกิจกรรมกับหุ้นส่วน
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	 ผมเคยเสนอไว้เมือ่	7	ปีมาแล้วว่า	สถาบนัอดุมศกึษาไทยต้องการคนทีไ่ม่เป็นอาจารย์	

ท�าหน้าทีเ่ชือ่มโยงหุน้ส่วนสงัคม	ดงับนัทกึ	www.gotoknow.org/posts/386479	และ

ตอนเตรียมตัวเดนิทางกพ็บจากการศกึษาเวบ็ไซต์ว่า	สหราชอาณาจกัรใช้นกัวชิาชพีเชือ่ม

โยงหุน้ส่วนสงัคม	เป็นกลไกส�าคัญในขบวนการขับเคลือ่นมหาวทิยาลัยเข้าไปท�างานเป็น

หุ้นส่วนสังคม	(public	engagement)	

	 เขามมีาตรการสร้างและพฒันา	“นกัวชิาชพีเชือ่มโยงหุน้ส่วนสงัคม” (Public 

Engagement Professionals - PEP) เป็นกลไกส�าคัญอย่างหนึ่ง	 โดยมี	 Public	

Engagement	Academy17	ท�าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนานักวิชาชีพเหล่านี	้

6. วิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม

“คนเหล่านี้ไม่ใช่ “ลูกน้อง” แต่เป็น “เพื่อนร่วมงาน” 

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยจะต้องเคารพและให้เกียรติ 

และในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารในวงการอุดมศึกษาไทย

ก็ต้องสร้างต�าแหน่งหน้าที่การงาน “นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม” 

และเลือกสรรคนที่มีความสามารถสูง และสร้างผลงานตามข้อก�าหนดได้จริง”

17	ดูเพิ่มเติมใน	 www.cs.ox.ac.uk/blogs/researchsupport/files/2015/02/public_en 

	 gagement_academy_course_outline-1.pdf
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	 ใน	 Engage	 Conference	 2017	 วันแรก	 ช่วงเยี่ยมชมโปสเตอร์	 มีรายการ 

Engage	Academy	เป็นเรื่องของการพัฒนานักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	ผมไม่ได้

เข้าฟัง	แต่กลับมาอ่านเอกสารการประชุมที่เขาส่งให้เป็น	pdf	file	ที่บ้าน	พบรายการนี้	

และค้นด้วยกเูกิล้พบเวบ็ไซต์ดงักล่าวอ่านพบว่า	เขาจดักจิกรรมในลกัษณะโครงการการ

พัฒนานักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมท่ีท�างานในมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงงานวิจัย

กับสังคม	เป็นกิจกรรม	2	วัน	รวม	3	ครั้งในช่วงปี	2561	-	2562	โดยผู้สมัครเข้าร่วมต้อง

เสียค่าลงทะเบียน	เขาไม่ได้บอกว่าจะฝึกทักษะอะไรบ้าง	

	 ผมกลับมาค้นที่บ้านพบ	 EPLE	 (Engaged	 Practice	 Learning	 Exchange)	 

เป็นพืน้ทีท่ี	่NCCPE	สร้างขึน้เพือ่เอือ้ต่อการเรยีนรู้และแลกเปลีย่นเรยีนรูข้องนกัวชิาชพี

เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	 ท�าโดยไปจัด	workshop	 ในการประชุมนานาชาติต่างๆ	 เป็น

ตัวอย่างวิธีส่งเสริม	 social	 engagement	 ไทย	 ที่	 Engagement	 Thailand	 น่าจะ

พิจารณาด�าเนินการเข้าไปร่วมจัดห้องย่อยหรือจัด	 pre-	 หรือ	 post-conference	 

workshop	ในการประชุมวิชาการต่างๆ	ที่มีผู้จัดอยู่แล้ว	

	 ในการประชุม	Engage	Conference	2017	ห้องย่อยพิเศษเรื่อง	PE	Quality	

Framework	คนที่เข้าร่วม	15	คนรวมทั้งผม	น่าจะมี	PEP	13	คน	เขาร่วมกันคิดว่า	การ

จะท�างาน	 PE	 ให้มีคุณภาพต้องมีกรอบการท�างานอย่างไร	 ผมสังเกตว่ากว่าครึ่งของ 

คนเหล่านีมี้ความคล่องแคล่วในการคดิเชงิระบบและเชงิหลกัการ	มคีวามสามารถท�างาน

เคียงบ่าเคียงไหล่กับอาจารย์และนักวิจัย	ไม่ใช่ท�างานแบบรอรับค�าสั่ง	ผมคิดว่า	ระบบ

มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมของไทยต้องการนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	ที่มีความ

สามารถระดับนี	้

วิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม
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	 วนัทีส่องของ	Engage	Conference	2017	มห้ีองย่อยชือ่	Public	engagement	

services:	what	are	our	CPD	needs?	ที่ผมไม่ได้เข้าไปร่วม	แต่กลับมาค้นที่บ้านด้วย

ค�าว่า	“CPD	for	Public	Engagement	Professionaks”	ได้เวบ็ไซต์ส่วนนีข้อง	NCCPE	

คือ	เป็นกิจกรรมด้าน	CPD	&	Training	ของ	NCCPE	

	 CPD	ย่อมาจาก	Continuing	Professional	Development	มีความหมายถึง

การพัฒนาคนท�างานให้มีความรู้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

	 เมือ่กลับมาไตร่ตรองเร่ืองนกัวชิาชพีเช่ือมโยงหุน้ส่วนสังคมหลังจากกลบัมาเมอืง

ไทยแล้ว	 ผมตีความว่า	 วงการ	PE	 ในสหราชอาณาจักรยกย่องการท�างานเชื่อมโยงหุ้น

ส่วนสงัคมเป็น	“วชิาชพี”	(profession)	ซึง่หมายความว่า	ต้องมกีารเรยีนรูฝึ้กฝนจนเกิด

ความช�านาญ	และสามารถสร้างความรูข้ึน้ใช้เองได้	มคีวามเป็นชมุชนในกลุม่ของตน	เพือ่

ใช้ความเป็นชุมชนเป็นกลไกเรียนรู้และพัฒนาร่วมกัน	

	 ความหมายในเชิงสังคม	คือคนเหล่านี้ไม่ใช่	“ลูกน้อง”	แต่เป็น	“เพื่อนร่วมงาน”	

ของอาจารย์มหาวิทยาลัย	ที่อาจารย์มหาวิทยาลัยไทยจะต้องเคารพและให้เกียรติ	และ

ในขณะเดียวกันฝ่ายบริหารในวงการอุดมศึกษาไทยก็ต้องสร้างต�าแหน่งหน้าที่การงาน	

“นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม” และเลือกสรรคนที่มีความสามารถสูง	และสร้าง

ผลงานตามข้อก�าหนดได้จริง

	 ผมเกิดข้อสงสัยว่า	job	description	ของนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมเป็น

อย่างไร	ค้นพบในประกาศรับหัวหน้าหน่วยของมหาวิทยาลัย	Bath18	และพบประกาศ

รับ	Public	Engagement	Offocer	ของ	Babaraham	Institute19 

18	ดูเพิ่มเติมใน	 www.bath.ac.uk/jobs/Upload/vacancies/files/4208/JD-Head%20 

	 of%20PE.pdf	
19	ดูเพิ่มเติมใน	 file:///C:/Documents%20and%20Settings/lcrprogram/My%20 

	 Documents/Downloads/pe-mat-tc-job-details.pdf
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นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมที่มหาวิทยาลัยบริสตอล

	 รายละเอียดการจัดรูปแบบการใช้งานนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	 ได้จาก

การดูงานที่มหาวิทยาลัยบริสตอล	 แต่บันทึกของผมหายหมดเนื่องจากคอมพิวเตอร์ 

เสีย	 มาได้รายละเอียดจากรายงานของ	 ดร.	 นงเยาว์	 ศรีพรมสุข	 ที่เขียนให้แก่สถาบัน 

คลังสมองฯ	จึงขอขอบคุณไว้	ณ	ที่นี	้

	 มหาวิทยาลัยบริสตอลมีหน่วยงานเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมที่มี	 3	 ทีมท�างาน 

ร่วมกันคือ	 ทีมเชื่อมโยงการวิจัยและการสอน	 ทีมสร้าง	 impact	 และทีมสร้าง	 

responsibility	 จะเห็นว่า	 เขาแบ่งงานกันตามผลลัพธ์ที่ต้องการ	 เพื่อให้แต่ละทีม 

พัฒนาความช�านาญในการสร้างผลลัพธ์

วิจารณ์	พานิช

25	ธ.ค.	60

วิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม
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	 School-University	 Partnerships	 Initiative	 (SUPI)	 เป็นโครงการส�าคัญ 

ของขบวนการขับเคลื่อนให้มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเข้าไปใกล้ชิดกับสังคม	 

ผมตคีวามว่าเป้าหมายหลกัของ	SUPI	คอื	สร้างแรงบนัดาลใจให้แก่เยาวชนให้เห็นคุณค่า

ของชีวิตนักวิจัย	 หรือนักวิชาการ	 โดยการน�า	 “cutting-edge	 research	 into	 the	

classroom”	ตามในเอกสาร	 School-University	 Partnerships	 :	 Lessons	 from	

the	RCUK	School-University	Partnerships	Initiative	(SUPI)20 

	 ในที่นี้	“หุ้นส่วน”	ม	ี3	ฝ่ายคือ	นักเรียน	ครู	และนักวิจัย	โครงการนี้สนับสนุน

ทุนโดย	RCUK	เริ่มปี	ค.ศ.	2013	ในช่วง	4	ปีที่ผ่านมาใช้เงินไป	2.4	ล้านปอนด	์และตาม

ในเอกสารระบุวัตถุประสงค์	 4	 ข้อ	 ตีความได้ว่า	 เขาต้องการให้เกิดความร่วมมือ 

ระยะยาว	 (หรือถาวร)	 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพของ

โรงเรียน	

	 ทีจ่รงิหากมองตามชือ่	School-University	Partnerships	หุน้ส่วนหลักม	ี2	ฝ่าย	

คือโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย	 ฝ่ายโรงเรียนมีนักเรียนและครูเป็นผู้ด�าเนินการและรับผล

7. หุ้นส่วนโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย

20	ดูเพิ่มเติมใน	 www.publicengagement.ac.uk/sites/default/files/publication/ 

	 nccpe_supi_lessons.pdf
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ประโยชน์	 ส่วนมหาวิทยาลัยผู้ด�าเนินการและรับผลประโยชน์มี	 4	 กลุ่มคือ	 นักศึกษา 

ระกบัปรญิญาตร	ีนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา	ผูฝึ้กปฏิบตังิานหลังปรญิญา	และนกัวิจยั	

(รวมทั้งอาจารย์)	 ผมตีความว่า	 ความร่วมมือนี้ช่วยเปิดพื้นที่การท�างานของคน

มหาวิทยาลัยให้กว้างขึ้น	ได้เรียนรู้ในสภาพจริง	(ซึ่งในที่นี้คือโรงเรียน)	มากขึ้น	

	 จากเอกสารจะเห็นว่า	 RCUK	 ออกเงินและก�าหนดเป้าหมายมอบให้	 NCCPE	

บริหารโครงการ	ซึ่งบริหารแบบประสานงาน	แต่ละมหาวิทยาลัยและโรงเรียนที่ร่วมมือ

กันมีอิสระในการคิดวิธีด�าเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก�าหนด	 แล้ว	 NCCPE	

ติดตามประเมินผล	และสังเคราะห์ผลการด�าเนินการ	4	ปี	ออกมาเป็นข้อเรียนรู	้ตีพิมพ์

เผยแพร่ในเอกสารนี้	และเว็บไซต์ของ	NCCPE

	 เอกสารระบขุ้อเรยีนรู	้6	ข้อ	สรปุได้ว่า	ภาคทีัง้	3	ฝ่ายได้ประโยชน์	ได้เรยีนรู	้และ

ได้แสดงศกัยภาพในการสร้างสรรค์	โดยเขาใช้หลกัการ	co-creation	คอืได้ร่วมกนัสร้าง

วสัดปุระกอบการเรยีน	เพือ่ให้ครแูละนกัเรยีนได้ใช้ในชัน้เรยีนอืน่ๆ	และได้สร้างรปูแบบ

ของชมรมวิชาการหลากหลายแบบข้ึนในมหาวิทยาลัย	 ให้นักเรียนได้เลือกเข้าร่วมเพ่ือ

การเรียนรู้อย่างอิสระตามความสนใจของตนเองที่ผมเรียกว่า	“พื้นที่เรียนรู้	2/3”	ซึ่งมี

ความส�าคัญมากต่อการยกระดับคุณภาพการศึกษาไทย	

	 ใน	Engagement	Conference	2017	วันแรก	ช่วง	working	sessions	มีเรื่อง	

IRIS	 :	 bringing	 the	 cutting	edge	 to	 the	 classroom	ที่มีการจัดการให้นักเรียน 

ชั้นมธัยมจากโรงเรยีนต่างๆ	สมคัรเข้าท�างาน	“นกัวิทยาศาสตร์น้อย”	เพือ่ค้นหา	(annotate) 

ยีนจาก	genome	sequence	ของพยาธิแส้ม้า	(whipworm)	เป็นการเข้าร่วมทีมงาน

วิทยาศาสตร์จริงๆ	 และผลงานก็เป็นผลงานจริง	 คือค้นพบยีนในจีโนมของพยาธิแส้ม้า

ของคน	จะเห็นว่าเขามหีน่วยงานการกศุลช่ือ	The	Institute	of	Research	in	Schools	

ท�างานขับเคลื่อน	“transformation	of	the	student	and	teacher	experience	of	

science”	 และในกรณีของโครงการค้นหายีนของพยาธิแส้ม้านี้	 IRIS	 ท�างานร่วมกับ

สถาบัน	Sanger	ของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	

หุ้นส่วนโรงเรียนกับมหาวิทยาลัย
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	 NCCPE	ได้จดัท�าค�าแนะน�าการท�างานร่วมกบัโรงเรยีนในเวบ็ไซต์	เป็นค�าแนะน�า

แก่ฝ่ายมหาวทิยาลยั	บอกข้อจ�ากดัของโรงเรยีน	แนะน�าให้ปรกึษาหารอืกบัทางโรงเรยีน

ก่อนคิดโครงการ	 และแนะน�ากิจกรรมท่ีสามารถด�าเนินการ	 9	 ประเภท	 ซึ่งมีกิจกรรม	

“after	school	clubs	or	national	schools’	competitions”	ซึง่ตรงกบั	“พืน้ทีเ่รียนรู้ 

2/3”	ดังกล่าวข้างต้น	

	 ค�าแนะน�าดังกล่าวน�าไปสู ่ท่าทีของความร่วมมือที่ไม่ค่อยตรงกับหลักการ 

engagement	ทีเ่น้นความเป็นหุ้นส่วน	ไม่ใช่ความช่วยเหลอื	เพราะข้อความในค�าแนะน�า

บ่งไปทางแนะน�าฝ่ายมหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายไปชวนโรงเรียน	 ไม่มีแนะน�าฝ่ายโรงเรียน 

ให้เป็นฝ่ายรุกไปชวนมหาวิทยาลัย	ดังนั้น	ในการประชุมจึงมี	feedback	ว่าโครงการนี้

มองโรงเรียนเป็นฝ่ายรับเกินไป	ซึ่งทาง	NCCPE	ก็ยอมรับ	

	 ข้อเรียนรู้ส�าคัญส�าหรับประเทศไทยคือ	ควรมี	management	platform	เพื่อ

ใช้มหาวทิยาลยัเป็นหุน้ส่วนร่วมกบัภาคหีุน้ส่วนอืน่ๆ	ในพืน้ที	่(เช่น	อปท.,	บรษิทัเอกชน,	

หน่วยงานพฒันาภาคประชาชน)	ด�าเนินการร่วมกบัโรงเรยีน	เพือ่พฒันาผลลัพธ์การเรียน

รูร้อบด้านของนกัเรยีนและเยาวชนนอกโรงเรียน	ในท�านองเดยีวกนักบั	SUPI	แต่ดดัแปลง

ให้เหมาะสมต่อบริบทไทย	management	 platform	 นี้ต้องมีการวิจัยและ	M&E	

(monitoring	&	evaluation)	ส�าหรบัใช้หมนุวงจรเรยีนรูข้องโครงการน�าไปสูก่ารปรบัปรงุ

โครงการ	ทีส่�าคญัอย่างยิง่คอื	การม	ีdevelopment	platform	ต่อ	“พืน้ที	่2/3”	ส�าหรบั

ให้นักเรียนมีอิสระในการเลือกท�ากิจกรรมที่ตนรัก	อันจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการ	7	ด้าน

ตาม	7	vectors	of	identity	development	ของ	Chickering	

วิจารณ์	พานิช

27	ธ.ค.	60
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	 เพื่อบรรลุประเทศไทย	 4.0	 ตัวขับเคลื่อนส�าคัญ	 3	 ตัวคือ	 การริเริ่มสร้างสรรค	์

นวตักรรม	และบรูณาการมหาวทิยาลยั	4.0	จงึต้องพัฒนาขดีความสามารถในการท�างาน

สร้างสรรค์	 โดยต้องเปลี่ยน	 mindset	 จากการท�างานนี้ด้วยตนเองแบบแยกส่วน	 

เป็นร่วมมือกับผู้อื่นหรือภาคส่วนอื่น	 คือต้องท�างานนวัตกรรมร่วมกับหุ้นส่วนน่ันเอง	 

โดยจุดเน้นของเป้าหมายนวัตกรรม	 คือการยกระดับเศรษฐกิจ	 สังคม	 และกลไกการ

จัดการในภาคส่วนต่างๆ	เน้นที่ภาครัฐ	

	 ในการไปร่วมประชมุและดงูานครัง้นีไ้ม่มหีวัข้อ	engagement	for	innovation	

เลย	ดังนั้น	บันทึกในหัวข้อนี้จึงได้จากการสังเกตและตีความของผมทั้งสิ้น	มีหลักการที่

ผมเรียนรู้จากหลายแหล่งว่า	หากต้องการให้เกิดนวัตกรรมต้องส่งเสริม	 “กิจกรรมข้าม

แดน”	 คือให้มีการออกไปนอกความเคยชินเดิมๆ	 ออกไปเผชิญความแตกต่างหรือ 

ความแปลกใหม่ของ	“ดินแดนอื่น”	วงการอื่นหรือหลักการอื่น	กิจกรรม	PE	จึงน่าจะ

เป็น	“ปุ๋ยอันโอชะ”	ส�าหรับ	“ต้นไม้นวัตกรรม”

8. หุ้นส่วนนวัตกรรม
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นวัตกรรมในการวิจัย

	 นวัตกรรมอันแรกที่ผมจับได้มาจากหลักการ	 co-creation	 และพบที่	 UCL	 

ดังได้เล่าแล้วในตอนที่	 4	 คือเรื่อง	 co-production	 in	 health	 research	 ที่เขาใช ้

ผู้ป่วยโรคจิตเป็น	“หุ้นส่วน”	ในการวิจัยโรคนั้น	เพื่อน�า	“ข้อมูลมือหนึ่ง”	(first-hand	

information)	จากตัวผู้ป่วยเอง	น�ามาเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลเพื่อพัฒนาบริการบ�าบัด

รักษาที่เหมาะสมยิ่งข้ึน	 ผมตีความว่า	 เป็นนวัตกรรมในระเบียบวิธีวิจัย	 (research	

methodology	innovation)	ทีน่�าเอาผูรั้บผลจากงานวจิยัมาเป็นหุน้ส่วนของการวจิยัด้วย	

หลักการนี้น่าจะน�าไปสู่นวัตกรรมในการท�างานสร้างสรรค์อีกหลายด้าน	

นวัตกรรมจากการท�างานหุ้นส่วนสังคม

	 ทีจ่รงิโครงการ	PE	ทัง้ภาพใหญ่ทีจั่ดการโดย	NCCPE	มเีป้าหมายสร้างนวตักรรม

ที่มหาวิทยาลัย	คือเคลื่อนไปเป็น	engaged	university21	ในมุมมองนี	้มหาวิทยาลัยที่

ผูกพันกับสังคมเป็นนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่	 และเป็นนวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่	 มีการ

เรียนรู้และพัฒนาการต่อเนื่องไม่มีวันสิ้นสุด	

	 นวัตกรรมที่ผมสะดุดใจมาจาก	 Working	 Session:	 Museum-university	

partnerships	 :	 what	 have	we	 learned?	 โครงการ	 TORCH	 ของมหาวิทยาลัย	

Oxford	 ที่มีวิธีที่แยบยลในการ	 engage	 นักวิชาการสายมนุษยศาสตร์เข้ากับสังคม	 

รายละเอียดจะแยกไปเล่าในตอนที	่10

นวัตกรรมในการท�างานร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชน

	 นวตักรรมจากการเป็นหุน้ส่วนกบัภาคธรุกิจเอกชน	เป็นเรือ่งทีเ่ข้าใจกนัโดยทัว่ไป

และเห็นภาพเป็นรูปธรรมท่ีผลิตภัณฑ์และบริการที่มีนวัตกรรม	 แต่มักเป็นหุ้นส่วน 

ภาคธุรกิจขนาดใหญ่	 ส�าหรับประเทศไทยส่วนท่ีน่าสนใจคือ	 หุ ้นส่วนกับ	 SME	 

21	ดูเพิ่มเติมในwww.publicengagement.ac.uk/sites/default/files/publication/ 

	 manifesto_for_public_engagement_final_january_2010.pdf

หุ้นส่วนนวัตกรรม
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ซึ่งประชาคมยุโรปมี	EU	Framework	Programme	for	Research	and	Innovation	

ที่เรียกว่า	Horizon	2020	ระบุเกี่ยวกับ	Innovation	in	SMEs22 

นวัตกรรมทางสังคม 

	 HEFCE	ได้เผยแพร่บลอ็ก	เรือ่ง	How	higher	education	can	support	social	

innovation	เมือ่วนัที	่3	มนีาคม	255923	ประกาศให้ทนุ	Social	Innovation	6	โครงการ

เป็นเงินรวม	98,000	ปอนด์	ต่อเนื่องจากกิจกรรม	Social	 Innovation	Sandpit	จะ

เหน็ว่า	เขาใช้เงนิไม่มากดงึดดูให้มหาวทิยาลยัรวมตวักนัท�างานสร้างนวตักรรมทางสงัคม	

นวัตกรรมในการใช้นักศึกษาเป็นภาคีพัฒนาพื้นที่

	 เรื่องนี้เล่าไว้แล้วในตอนที	่5	เรื่อง	Student	capital	:	the	power	of	student	

engagemen24	 ซ่ึงผมตีความว่าเป็นท้ังนวัตกรรมของบทบาทนักศึกษาต่อการพัฒนา

พื้นที่	และนวัตกรรมด้านการเรียนรู้		

นวัตกรรมด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลง

	 นวตักรรมทีย่ิง่ใหญ่ทีส่ดุทีผ่มได้เรยีนรูจ้ากการเดนิทางไปประชมุและศกึษาดงูาน

คร้ังนีค้อื	นวตักรรมด้านการจดัการการเปล่ียนแปลง (change management)	ต่อ

สถาบันอุดมศึกษา	ที่สหราชอาณาจักรด�าเนินการอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ	และ

เมื่อศึกษาในเว็บไซต์ก็พบว่า	ประชาคมยุโรป	สหรัฐอเมริกา	และแคนาดา	ก็ด�าเนินการ

ในลักษณะคล้ายคลึงกัน	 เพื่อ	 transform	 อุดมศึกษาให้มี	mindset,	 วิธีการ,	 และ

วัฒนธรรมหุ้นส่วนสังคม	(public	engagement)	

22	ดเูพ่ิมเตมิใน		https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ 

	 innovation-smes				
23	ดูเพิ่มเติมใน	 	 http://blog.hefce.ac.uk/2016/03/03/how-higher-education-can- 

	 support-social-innovation/
24	ดูเพิ่มเติมในเอกสาร	 Bristol	Method:	 Green	 Capital:	 Student	 Capital	 ที่	 www. 

	 bristol2015.co.th/media/filer_	 _public/6f/d3/6fd3fa25-0041-4c9e-a3dd-ed 

	 2b55f07073/bristol_method_student_capital_module_finalml.pdf
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	 มองจากมุมของไทยนวัตกรรมที่ผมเห็นคือ	ยุทธศาสตร์จัดการการเปลี่ยนแปลง

เชิงบวก	ใช้พลังของความรู้,	การริเริ่มสร้างสรรค์,	การเรียนรู้,	ข้อมูล,	และกระบวนการ

เครือข่ายในการขับเคลื่อน	ที่ผมติดใจมากคือ	การสร้าง platform และ framework 

ของระบบภาพใหญ่	 เพื่อเป็นเคร่ืองเตือนใจให้ภาคีมองเห็นภาพใหญ่	 ให้รู้ว่าเป้าหมาย

เชิงอุดมการณ์คืออะไร	 เป้าหมายเชิงรูปธรรมคืออะไรบ้าง	 ยุทธศาสตร์ของการบรรลุ 

เป้าหมายคืออะไรบ้าง	 และกิจกรรมเพื่อการบรรลุเป้าหมายมีอะไรบ้าง	 ตนเองอยู่ 

ตรงไหน	 มีระดับของการเชื่อมโยงหุ้นส่วนอยู่ในระดับไหน	 เพื่อจะได้หาทางพัฒนา 

ตนเอง	โดยตวัช่วยส�าคญัคอืกรณตีวัอย่างความส�าเรจ็ขององค์กรในเครอืข่าย	และข้อมลู

จากการประเมนิการเปลีย่นแปลงในภาพใหญ่เป็นระยะๆ	รายละเอยีดของ	framework	

อยู่ในตอนที่	5

วิจารณ์	พานิช

28	ธ.ค.	60

หุ้นส่วนนวัตกรรม
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	 ค�าว่า	“พลังขับเคลื่อน”	ในที่นี้ผมเอามาจากค�าภาษาอังกฤษว่า	driver	

นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมในฐานะพลังขับเคลื่อน

	 ผมฉกุคิดขณะเข้าร่วมประชุมกลุม่ย่อยเรือ่ง	Museum-university	partnerships	 :	

what	have	we	learned?	ในช่วงเช้าของการประชุมวันแรก	(6	ธันวาคม	2560)	หลัง

จากน�าเสนอกรณีศึกษาจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด,	 มหาวิทยาลัยลีดส์,	 และ

9. พลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์
กับหุ้นส่วน

“Framework เป็น scaffold ส�าหรับช่วยให้ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาพ

เชิงอุดมการณ์หรือนามธรรมของกิจกรรมหุ้นส่วนสังคม เชื่อมโยงกับกิจกรรม

หรือการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมองเห็นภาพย่อยเชื่อมโยงกับภาพรวม 

เป็นพลังขับเคลื่อนการเดินทางไกลของขบวนการ PE ให้เกิดความต่อเนื่อง

และมีการด�าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน ยอมรับความแตกต่างของ

แต่ละมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะยอมรับระดับของการบูรณาการกิจกรรม

หุ้นส่วนสังคมว่าบางมหาวิทยาลัยอาจเพิ่งเริ่มต้น บางมหาวิทยาลัยเดินทางมาไกล

ในระดับหนึ่งแล้ว และมีความโดดเด่นในบางด้าน”
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มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์ก	 ในช่วงของการถาม-ตอบและอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น	

อาจารย์ภาควิชากายวิภาคศาสตร์	 จากคณะแพทยศาสตร	์มหาวิทยาลัยเอดินเบิร์กชื่อ	

Tom	Gillingham	กล่าววาทะทีส่ะกดิใจผมว่า	อาจารย์ไม่ใช่พลงัหลกั	(driver)	ของการ

ขับเคลื่อน	engagement	อาจารย์เป็นพลังอ�านวย	(facilitator)	ซึ่งหมายความว่า	ต้อง

มีนักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	เป็นก�าลังหลักในการท�างาน	engagement	

อาจารย์มหาวิทยาลัยในฐานะพลังขับเคลื่อน

	 ในการพูดคุยกันเป็นส่วนตัวระหว่างทีมไทยกับรองผู้อ�านวยการ	 NCCPE	 คือ	

Sophie	Duncan	ผู้คล่องแคล่ว	ตอนรับประทานอาหารเที่ยง	วันที่	6	ธันวาคม	2560	

เธอบอกว่า	มี	3	มหาวิทยาลัยที่มีศาสตราจารย์ด้าน	Public	Engagement	คือ	Open	

University,	Kimberly	University,	และ	Queen	Mary	University	of	London	และ

ใน	brochure	ฉบบัมรีายละเอยีดของการประชมุทีเ่ขาส่งให้เรา	มหีวัข้อของการประชมุ

กลุ่มย่อย	(Working	Sessions)	ที่จัดพร้อมกัน	6	ห้อง	

	 ห้องแรกหัวข้อ	 Leading	 engagement	 มีวิทยากรท่านหนึ่งชื่อ	 Richard	 

Holliman,	 Professor	 of	 Engaged	 Research,	 Open	 University	 อ่านประวัต ิ

ของท่านแล้ว	ผมก็ตีความว่า	พลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับหุ้นส่วนมีหลายมิต	ิหลาย

ระดับ	 นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมเป็นพลังหลักระดับหนึ่ง	 มิติหนึ่ง	 นักวิจัย 

เชิงระบบ	เชิงขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง	อย่างศาสตราจารย์โฮลลิแมนก็เป็นพลังหลัก

อีกมิติหนึ่ง	เป็นพลังหลักเชิงขับเคลื่อนระบบ

	 ดังนั้น	 อาจารย์มหาวิทยาลัยบางคนอาจแสดงบทบาทเป็นพลังหลักในการขับ

เคลื่อนความร่วมมือกับหุ้นส่วนเพื่อพัฒนาสังคม	และอาจารย์อีกส่วนหนึ่ง	(ส่วนใหญ	่?)	

ท�าหน้าที่เป็นผู้สนับสนุน	(facilitator)

ชาลา (platform) และกรอบ (framework) การท�างาน

	 ผมตีความต่อว่า	พลงัขบัเคลือ่นส�าคญัอกีมติหินึง่คอื	platform	และ	framework	

ในการจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ไปถึงระดับเปลี่ยนวัฒนธรรม	 ดังเล่าแล้วในตอนที่	 5	

และ	 8	 ยกตัวอย่าง	 framework	 ส�าหรับประเมินการ	 embed	 PE	 เข้าในหลักสูตร 

พลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน
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ดงัในเอกสาร	Embedding	Public	Engagement	in	the	Curriculum:	A	Framework	

for	the	Assessment	of	Student	Learning	from	Public	Engagement	และเอกสาร	

DRAFT	Attributes	Framework	 for	Public	Engagement	 for	university	 staff	

and	students	

	 Framework	 ด้านต่างๆ	 เหล่าน้ี	 ผมตีความว่า	 เป็น	 scaffold	 ส�าหรับช่วยให้ 

ผู้เกี่ยวข้องมองเห็นภาพเชิงอุดมการณ์หรือนามธรรมของกิจกรรมหุ้นส่วนสังคม	 เช่ือม

โยงกบักจิกรรมหรอืการปฏิบตัทิีเ่ป็นรูปธรรม	โดยมองเหน็ภาพย่อยเชือ่มโยงกับภาพรวม	

เป็นพลังขับเคลื่อนการเดินทางไกลของขบวนการ	 PE	 ให้เกิดความต่อเน่ืองและมี 

การด�าเนินการอย่างเป็นขั้นเป็นตอน	 ยอมรับความแตกต่างของแต่ละมหาวิทยาลัย	 

โดยเฉพาะยอมรับระดับของการบูรณาการกิจกรรมหุ้นส่วนสังคมว่า	 บางมหาวิทยาลัย

อาจเพิง่เริม่ต้น	บางมหาวทิยาลยัเดนิทางมาไกลในระดบัหนึง่แล้วและมคีวามโดดเด่นใน

บางด้าน	

	 เขาใช้	 framework	 เหล่าน้ีในการรับสมัครมหาวิทยาลัยที่ประเมินตนเองแล้ว 

คิดว่าตนเองมีผลงานเข้าเกณฑ์ในระดับท่ีจะได้รับการยกย่อง	 เมื่อมีการประเมินยืนยัน

ก็ได้รับการยกย่องละรางวัล	 เช่น	 การยกย่องให้	 Engage	Watermark	 Award	 ที่ผม

ตีความว่าเกณฑ์การประเมินคือ	framework	อย่างหนึ่ง	

	 ผมพยายามสังเกตและค้นหา	 framework	 ที่จะช่วยขับเคล่ือนหุ้นส่วนความ 

ร่วมมือ	 (เช่น	 ภาคธุรกิจเอกชน,	 ภาคประชาสังคม,	 ภาคองค์การปกครองท้องถ่ิน, 

ภาคศลิปะ,	ภาคองค์การการกศุล	เป็นต้น)	แต่หาไม่พบ	จงึมคีวามคดิว่า	ในบรบิทไทยควร

ม	ีframework	ความร่วมมือของหุ้นส่วนพัฒนาพื้นที่ส�าหรับใช้เป็นพลังขับเคลื่อนด้วย	

REF ในฐานะพลังขับเคลื่อน

	 REF	ย่อมาจาก	Research	Excellence	Framework	ด�าเนินการรอบแรกใน 

ปี	ค.ศ.	2014	ประเมินรอบต่อไปในป	ี2021	REF	เข้ามาแทนการประเมินความเข้มแข็ง

ด้านงานวจิยัของมหาวิทยาลยัแบบเดมิคอื	RAE	ซึง่ท�าคร้ังสดุท้ายในปี	2008	เขาใช้เวลา

เตรียมการ	 REF	 2014	 ยาวนานถึง	 3	 -	 4	 ปี	 และมีรายละเอียดมาก	 ดังในเอกสาร 

Assessment	framework	and	guidance	on	submissions	(updated	to	include	
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addendum	published	in	January	2012)25	ผมตีความว่า	REF	เป็นพลังขับเคลื่อน	

PE	ด้านการวิจัยเพราะ	REF	ให้น�้าหนักต่อ	impact	ของผลงานวิจัยถึง	20%	โดยนิยาม 

ค�าว่า	 impact	 ละเอียดมาก	 ส่วนมากเป็น	 impact	 ต่อสังคม	 หรือต่อภายนอก

มหาวิทยาลัย	 ท�าให้	 engaged	 research	 มีผลต่อการได้คะแนน	 REF	 สูง	 อันส่งผล 

ต่อเนื่องต่อจ�านวนเงินงบประมาณสนับสนุนการวิจัยจากรัฐบาล

	 หากอ่านรายละเอียดในเอกสารจะเห็นว่า	 REF	 ไม่ได้เอียงไปทาง	 engaged	

research	สดุกู	่เขายังให้น�า้หนกัของความเข้มข้นและความใหม่ทางวชิาการของผลงาน

วิจัยถึงร้อยละ	65	น�้าหนักอีกร้อยละ	15	ให้แก่บรรยากาศของงานวิจัยในมหาวิทยาลัย	

เน้นที่ความคึกคักและความต่อเนื่องยั่งยืน		

หน่วยประสานงานสร้างการเปลี่ยนแปลง

	 นี่คือ	 หน้าที่ของ	 NCCPE	 ตามที่เล่าแล้วในตอนที่	 1	 ย่ิงศึกษาผมก็ยิ่งพิศวงใน

ยุทธศาสตร์และวิธีการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก	 ที่มีเป้าหมายลึกไปถึงการ

เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของสถาบันอุดมศึกษา	ที่ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือกันท�า

หลากหลายฝ่ายในสหราชอาณาจักร	รวมทั้งร่วมมือกับต่างประเทศ	

	 ผมตีความว่า	 เคล็ดลับส�าคัญคือ	 ท�าให้เป็นระบบการเดินทางไกลที่มีเป้าหมาย

เชิงนามธรรมชัดเจน	 มีเป้าหมายเชิงรูปธรรมท่ีช่วยกันท�าให้ชัดขึ้นเร่ือยๆ	 และช่วยกัน

เรียนรู้พัฒนาวิธีการบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นในแบบที่ร่วมกันคิดร่วมกันลองท�า	ไม่ใช่ใช้

วธิกีารให้หน่วยเหนอืก�าหนดวธิกีารแล้วสัง่การให้ปฏบิตัอิย่างทีมั่กใช้กนัอยูใ่นประเทศไทย	

เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์แนวระนาบเพื่อร่วมกันสร้างการเปลี่ยนแปลง	 ซึ่งก็คือใช้หลัก

ภาคีหุ้นส่วน	 (engagement)	 กับมหาวิทยาลัยในการสร้างวัฒนธรรมมหาวิทยาลัย 

หุ้นส่วนสังคมนั่นเอง

วิจารณ์	พานิช

28	ธ.ค.	60

25	ดูเพิ่มเติมในwww.ref.ac.uk/2014/media/ref/content/pub/assessmentframewor-	

	 kandguidanceonsubmissions/GOS%20including%20addendum.pdf

พลังขับเคลื่อนความสัมพันธ์กับหุ้นส่วน
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26	www.torch.ox.ac.uk

	 แผ่นปลิวของโครงการ	 TORCH26	 ภายใต้	 The	 Oxford	 Centre	 in	 the	 

Humanities	 มหาวิทยาลัยอ็อกซฟอร์ด	 ที่แจกในงาน	 Engage	 Conference	 2017	 

บอกว่า	“Launched	in	May	2013,	TORCH	provides	an	important	opportunities	

for	Oxford’s	humanities	scholars	to	collaborate	with	researchers	across	a	

wide	range	of	disciplines	and	institutions;	work	with	academics	across	all	

stages	of	their	academic	careers;	develop	partnerships	with	public	and	

private	 institutions;	 engage	with	wider	 audiences;	 and	 bring	 together	 

academic	research,	diverse	industries,	and	the	performing	arts.”	ผมตีความ

ว่า	TORCH	เป็นกลไกช่วยสร้างบทบาทของนักวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ให้มีการปรับ

เปลี่ยนไปตามยุคสมัย	ผ่านความร่วมมือที่หลากหลาย	กิจกรรมหุ้นส่วนสังคมช่วยสร้าง

หรือฟื้นความมีชีวิตชีวาของศาสตร์ท่ีท�าท่าจะตาย	 ผ่านการท�างานเชื่อมโยงศาสตร์อื่น

และเชื่อมโยงชีวิตจริง

10. เชื่อมโยงนักมนุษยศาสตร์
กับหุ้นส่วน
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	 แผ่นปลวิดงักล่าวสรปุผลงานว่า	“20+	research	networks,	9	major	research	

programmes,	10+	knowledge	exchange	fellows,	30+	early	career	fellows,	

350+	research-lad	events	with	over	13,000	attendees”

	 หน้าหลักของเว็บไซต์ของ	TORCH	สรุปผลงานที่ผ่านมาว่า	“TORCH	hosted	

a	range	of	interdisciplinary	projects,	collaborating	with	all	9	humanities	

faculties,	departments	in	the	sciences,	and	cultural	organisations.	Some	

of	 the	 highlights	 included	 the	 launch	 event	 for	 its	 headline	 series	 

Humanities	 and	 Science	 ‘Narrative	 and	 Proof’	 …”	 ยืนยันสมมติฐานของผม	

เพราะในตอนถัดมาเว็บไซต์ระบุว่า	“Since	its	creation,	TORCH	has	raised	£1.2	

million	in	grants	and	philanthropy	so	far	to	develop	research	projects.”	

	 ศาสตร์ใดรู้สึกว่า	 ชักจะได้รับความนิยมน้อย	 มีบทบาทน้อยในสังคม	 น่าจะ

แสวงหาลู่ทางสร้าง	 “ชาลา”	 (platform)	 การท�างานใหม่	 ให้สามารถเข้าไปเช่ือมโยง 

กับหุ้นส่วนที่เหมาะสมในสังคม	 เพื่อให้ความรู้ในศาสตร์นั้นได้เป็น	 “ทุนทางปัญญา”	

(intellectual	capital)	ให้แก่วงการที่เข้าไปเป็นหุ้นส่วน	

	 จะท�าเช่นน้ันได้	 คนในศาสตร์น้ันต้องพัฒนา	 “กระบวนทัศน์ท่ีเปิดออกสู่

ภายนอก”	 (outward-looking	mindset)	และมุ่งสร้างสรรค์วิชาการบนฐานชีวิตจริง

ในปัจจบุนัและอนาคต	เพิม่จากทีบ่างศาสตร์ท�างานวชิาการบนฐานเอกสารหรือเรือ่งราว

แห่งอดีต	การเปลี่ยนแปลงนี้ต้องการ	“ตัวช่วย”	คือ	ขบวนการเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมที่

มีกลไกต่างๆ	 ตามท่ีเล่าในบันทึกชุด	 “เรียนรู้มหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมท่ีสหราช

อาณาจักร” นี้

	 ศาสตร์ที่แข็งตัวเคลื่อนไหวน้อย	 เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ก็จะไม่มี	 เพราะจะมีการ	

“ผสมพันธุ์”	ข้ามศาสตร์	ข้ามพรมแดนหุ้นส่วน	บังเกิดสิ่งใหม	่(emergence)	ขึ้นจาก

ความซับซ้อนและเป็นพลวัต	ท�าให้ศาสตร์นั้นมีวิวัฒนาการต่อเนื่องไม่สิ้นสุด

วิจารณ์	พานิช

20	พ.ย.	60		เพิ่มเติม	20	ธ.ค.	60

เชื่อมโยงนักมนุษยศาสตร์กับหุ้นส่วน
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	 ในการประชุม	Engagement	Conference	2017	วนัทีส่อง	ผูบ้รรยายน�าคนแรก

คอื	ศาสตราจารย์	Nancy	Cantor,	Chancellor,	Rutgers	University,	Newark,	New	

Jersey,	USA	ในหัวข้อ	Collaboration	and	interdependence	:	universities	as	

anchor	institutions	มีความหมายว่า	มหาวิทยาลัยเป็น	“เสาหลัก”	ของพื้นที่	ซึ่งเป็น

รูปแบบของ	“หุ้นส่วนเชิงพื้นที่” (place-based engagement)27	ที่ได้แนวทางมา

จาก	National	 Anchor	 Institution	 Task	 Force	 ของสหรัฐอเมริกา28	 ที่เมื่อเข้าไป 

อ่านก็เห็นได้ชัดว่า	ขบวนการ	PE	ของมหาวิทยาลัยมีอยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วย

	 ท่านเล่าเรื่องเมือง	 Newark	 ที่เป็นเขตอุตสาหกรรมเก่า	 ที่กลายเป็นแหล่ง 

เสื่อมโทรมทางสังคมและเศรษฐกิจที่ตัวเลขสถิติต่างๆ	 แสดงความยากจนและความ

เหลื่อมล�้าทางสังคมอย่างรุนแรง	 บ่ันทอนอนาคตของเยาวชน	 ปัญหาในระดับวิกฤตินี้

กลายเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยรัทเกอร์ส	 สถาบันอื่นๆ	 และเครือข่ายประชาสังคม 

ในพ้ืนที่ร่วมกันเข้าไปด�าเนินการฟื้นฟูเปลี่ยนแปลงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

11. หุ้นส่วนเชิงพื้นที่

27	ดูเพิ่มเติมใน	 http://www.newark.rutgers.edu/sites/default/files/nj_anchor_ 

	 coalition_speech--final_formatted-_14_pt.pdf
28	ดูเพิ่มเติมใน	 http://penniur.upenn.edu/initiatives/national-anchor-institution- 

	 task-force-1
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โดยเขาใช้ค�าว่ามหาวิทยาลัยท�าหน้าที่เชิง	 “สมอเรือ”	 (anchor)	 คือปักหลักอยู่กับที	่ 

ร่วมทุกข์ร้อนกับปัญหา	 และเข้าร่วมด�าเนินการแก้ไข	 แต่เขามาขยายความทีหลังว่า	 

เขาเป็น	“agile	anchor”	ไม่ใช	่"static	anchor"	คือเป็นหลักที่มีชีวิตมีพลังเคลื่อนไหว

เปลี่ยนแปลง	

	 กิจกรรมหลักที่ด�าเนินการ	 ได้แก่	 community-engaged	 science;	 strong,	

safe	neighborhoods;	education	attainment	=	prosperity;	และ	tending	to	

democracy	 ผมแปลกใจที่เขาไม่เอ่ยเรื่องการสร้างงานเป็นกิจกรรมหลัก	 ทั้งๆ	 ที่ใน 

เป้าหมายระบุว่า	 จะสร้างงานใหม่	 1,020	 งาน	 ภายในปี	 2020	 ให้แก่เมือง	 Newark	 

ทั้ง	4	มหาวิทยาลัยที่เราไปเยี่ยม	คือ	UWE,	UoB,	QMUL,	และ	UCL	ต่างก็ยึดหลัก

เข้าไปเป็น	“หลักในถิ่น”	 เพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนพัฒนาพื้นที่	ซึ่งในทางกลับกันก็เป็นช่อง

ทางให้มหาวิทยาลัยท�างานท่ีเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	 สร้างผลงานผ่านการเชื่อมโยง 

หุ้นส่วนสังคม	และเป็นช่องทางให้ได้รับการสนับสนุนทุนด�าเนินการ	

 University of Western England และ University of Bristol	 อยู่ใน 

เมอืงบริสตอล	ผลงานหุน้ส่วนสงัคมทีเ่ขาภมิูใจท่ีสดุคอื	การทีน่ครบรสิตอลได้รบัยกย่องจาก

อียู	ให้เป็น	Green	Capital	โดยมหาวิทยาลัยทั้งสองเข้าร่วมพัฒนาเมืองอย่างแข็งขัน

 Queen Mary University of London	อยู่ในย่านตะวันออก	ที่เป็นถิ่นคน

ยากจนของลอนดอน	และมเีป้าหมายตัง้แต่ก่อตัง้โดย	Queen	Victoria	ในปี	ค.ศ.	1887	

ให้ท�าหน้าที่ช่วยเหลือคนยากจน	โดยมีการสร้างอาคาร	People’s	Palace	ส�าหรับให้

ชาวเมืองเข้ามาใช้มหาวิทยาลัยเป็นที่พบปะพูดคุยและเรียนรู้	 และอุดมการณ์น้ันยัง 

สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน

 University College London	เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับแนวหน้าของโลก	

ตามที่เราไปเยี่ยมและเขาน�าเสนอโครงการที่	 UCL	 ใช้เช่ือมโยงหุ้นส่วนในพ้ืนที่ 

นครลอนดอนและปริมณฑล	อย่างได้ผลดยีิง่คือ	โครงการ	CRAE	(Centre	for	Research	

in	Autism	and	Education)	ที่เล่าไว้แล้วในตอนที่	4	

หุ้นส่วนเชิงพื้นที่
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	 จริงๆ	 แล้วกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมในพื้นที่	 มี 

หลากหลายรูปแบบ	 หลากหลายกิจกรรม	 รูปแบบที่มักใช้ในทุกมหาวิทยาลัยคือ 

การเข้าไปร่วมจัดกิจกรรมในงานเทศกาล	(festival)	ที่จัดกันเป็นประเพณีอยู่แล้ว	และ	

NCCPE	กไ็ด้ออกเอกสารแนะน�าวธิดี�าเนนิการ	ดไูด้ที	่www.publicengagement.ac.uk

วิจารณ์	พานิช

31	ธ.ค.	60
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University of Western England 

	 เรือ่งราวของหุน้ส่วนอตุสาหกรรมทีช่ดัเจนทีส่ดุทีเ่ราไปเรยีนรูไ้ด้จาก	University	

of	Western	England	(UWE)	ซึ่งมีพื้นฐานเดิมเป็นวิทยาลัยโพลีเทคนิค	แล้วยกฐานะ

ขึน้เป็นมหาวทิยาลยัเทคโนโลย	ีและเป็นมหาวทิยาลยัทีม่ขีนาดใหญ่ท่ีสดุในเขตองิก์แลนด์

ตะวันตก	คือมีนักศึกษา	27,000	คน	และผลิตนักศึกษาตรงกับงานมากที่สุด	เนื่องจาก

มหาวิทยาลัยนี้อยู่ในเมืองบริสตอลซึ่งมีบริษัทผลิตเครื่องบินยักษ์ใหญ่คือ	Airbus	ตั้งอยู่	

เขาจึงหายุทธศาสตร์สร้างความร่วมมือกับบริษัทแอร์บัส	

	 เนื่องจาก	 ดร.	 นงเยาว์	 ศรีพรมสุข	 ผู้ประสานงานของเราแจ้งความประสงค์ว่า	

เราอยากเรียนรู้เรื่องราวของความร่วมมือระหว่าง	UWE	กับบริษัท	Airbus	เขาจึงจัดให้	

Prof.Yufeng	 Yao	 ศาสตราจารย์ด้าน	 Aerospace	 engineering	 และ	Dr.	 Steven	

Wright	 อาจารย์ด้าน	 Avionics,	 systems	 and	 electronics	 มาเล่าให้เราฟัง	 

ผมจดและถ่ายรปูสไลด์การน�าเสนอไว้อย่างด	ีแต่ไฟล์สญูหายหมดเพราะคอมพวิเตอร์เสยี	

มาได้ข้อมลูสรุปจากรายงานของ	ดร.	นงเยาว์	 ซ่ึงกรณุาแชร์ให้ผมทราบ	จงึขอขอบคณุไว้	

ณ	ที่นี้	นอกจากนั้นผมเขียนขึ้นใหม่จากความจ�าและจากการค้นเว็บไซต์		

12. หุ้นส่วนอุตสาหกรรม
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	 ผมตีความว่า	 เพื่อเชื่อมโยงหุ้นส่วนอุตสาหกรรมสร้างเครื่องบิน	 UWE	 ใช้

ยุทธศาสตร์ดึงดูดคนท่ีท้ังมีความรู้และประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้นมาเป็นอาจารย	์

อย่างกรณี	Dr.	Wright	 เคยท�างานทั้งในบริษัท	Rolls	Royce	และ	Airbus	 เป็นเวลา 

รวมกว่า	 20	 ปี	 แล้วมาเป็นอาจารย์	 จึงรู้ความต้องการของบริษัทผลิตเครื่องบินเป็น 

อย่างด	ีว่าต้องการพฒันาเทคโนโลยส่ีวนใดบ้าง	เมือ่ไปร่วมประชมุวชิาการด้านนี	้ได้พบ 

คนจากบริษัท	 Airbus	 ก็ได้คุยกันและน�าไปสู่ความร่วมมือพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนว 

หน้าทีท่างบรษิทัต้องการ	ในการน�าเสนอเขาเอ่ยถงึประเดน็วจิยั	ซึง่คนอยูน่อกสาขาวชิา

อย่างผมจ�าไม่ได้	ที่จดไว้ก็สูญหายหมด	

	 จ�าได้ว่า	 ทีม	 PE	 บอกเราว่า	 UWE	 มีความร่วมมือกับบริษัทอุตสาหกรรม 

35	บริษัท	ผมค้นพบเว็บไซต์ของ	Department	of	Arts	and	Cultural	 Industries	 

มีข้อมูลที่สะท้อนการมีหุ้นส่วนกับภาคอุตสาหกรรมศิลปะและวัฒนธรรมอย่างชัดเจน	

	 ในเว็บไซต์ของ	UWE	Bristol	Business	School	สะท้อนภาพของการมีหุ้นส่วน

ภาคธุรกิจชัดเจน	 เว็บไซต์ของสองหน่วยงานนี้สะท้อนภาพที่กิจกรรมหุ้นส่วนสังคม 

ฝัง	(embedded)	อยู่ในกิจกรรมตามปกต	ิUWE	Bristol	Strategy	2020	มีบทที่ระบุ	

Community	and	Public	Engagement	อย่างชัดเจน	

	 ตอนไปเยี่ยม	UWE	เราเดินผ่าน	Robotics	Laboratory	ที่	ดร.นงเยาว์บอกว่า	

มีชื่อเสียงและผลงานร่วมมือกับภาคธุรกิจเอกชนมาก	 กลับมาที่บ้านค้นพบเว็บไซต	์

http://www.brl.ac.uk/businessengagement.aspx	บอกว่า	robotics	lab	แห่งนี้

เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยสหวิทยาการทางวิชาการที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร	 

มีนักวิจัยจากท้ังภาควิชาการและภาคอุตสาหกรรมรวมกว่า	 200	 คน	 ท�างานวิจัยด้าน	

robotics,	 intelligent	 autonomous	 systems,	 และ	 bioengineering	 ในระดับ

ก้าวหน้าน�าโลก	เสียดายที่เขาไม่ได้จัดให้เราเข้าชม	

หุ้นส่วนอุตสาหกรรม
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University of Bristol

	 ตอนเราไปศึกษาดูงานในวันที	่ 4	ธันวาคม	2560	 เขามีหัวข้อบรรยายสรุปเรื่อง

กิจกรรมหุ้นส่วนกับภาคธุรกิจ	และสไลด์แรกของ	PowerPoint	มีดังนี	้

	 จะเห็นว่า	 มีกิจกรรมเพื่อเชื่อมโยงหุ้นส่วนอุตสาหกรรมถึง	 7	 ประเภท	 ท�าให้ 

ผมนึกในใจว่า	 หัวใจของการจัดการความเช่ือมโยงหุ้นส่วนคือ	 การท�าให้เกิดการเสริม

พลงั	(synergy)	ระหว่างกจิกรรมต่างประเภท	คอืต้องไม่ท�างานแบบแยกส่วน	ต้องท�างาน

อย่างเชื่อมโยงเป็นระบบ	 ซึ่งหมายความว่า	 กิจกรรมเชื่อมโยงหุ้นส่วนอุตสาหกรรม	 

ต้องเชื่อมกับกิจกรรมเชื่อมโยงหุ้นส่วนอื่นๆ	 เช่น	 นักศึกษา	 การวิจัย	 การพัฒนาพื้นที	่

เป็นต้น	 นี่คือข้อเรียนรู้ประเด็นหน่ึงท่ีผมขอเสนอแก่วงการเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมของ

มหาวิทยาลัยไทย	

	 ลกัษณะพิเศษของการจดัการหุน้ส่วนอตุสาหกรรมของมหาวทิยาลยับรสิตอลคอื	

เขาม	ีIndustry	Advisory	Board	ช่วยชี้แนะแนวทางด�าเนินการ
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Queen Mary University of London

	 ตอนไปเยีย่มเขาไม่ได้เล่าเรือ่งหุน้ส่วนอตุสาหกรรม	แต่เมือ่กลับมาค้นเวบ็ไซต์พบ	

Research	and	Industrial	Engagement	Showcase	2014	at	Queen	Mary	เล่า

เรื่องราวเชิงนิทรรศการผลงาน	และการพบปะกับภาคีหุ้นส่วนในภาคอุตสาหกรรม29 

University College London

	 เนื่องจากเขาจัดให้เราไปเยี่ยม	 IOM	 (Institute	 of	 Education)	 ตอนเราไป 

เยี่ยมชมจึงไม่ได้ข้อมูลเรื่อง	 หุ้นส่วนอุตสาหกรรมของ	 UCL	 เลย	 แต่เมื่อกับมาค้น 

กูเกิ้ลด้วยค�าว่า	industry	engagement	UCL30	จึงพบว่า	มีอยู่ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์

เป็นหลัก	อ่านสาระแล้วจะเห็นความเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกของ	UCL	 เพราะ

หัวข้อความร่วมมือวิจัยเป็นเรื่องก้าวหน้ามาก	 เช่น	 internet	 of	 things,	machine	

learning,	bioprocessing	เป็นต้น

วิจารณ์	พานิช

31	ธ.ค.	60

29	www.qmul.ac.uk/media/news/items/se/143079.html
30	www.engineering.ucl.ac.uk/industry-engagement/introducing-emerging-tech/

หุ้นส่วนอุตสาหกรรม
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	 เรือ่งราวของหุน้ส่วนศลิปะและวฒันธรรมรปูแบบทีพ่บบ่อยทีส่ดุคอื	การจดัหรือ

ไปเข้าร่วมงานเทศกาล	(festival)	

	 ใน	Engagement	Conference	2017	วันแรกช่วง	working	sessions	มีเรื่อง	

Festivals and collaborative engagement	ที่ผมไม่ได้เข้าร่วม	แต่อ่านสาระย่อ

จากเอกสารการประชุมพบว่า	 เป็นเรื่องแนวทางสร้างความร่วมมือจัดงานเทศกาล 

โดยมกัม	ีevent	organizer	เป็นผูจ้ดั	ตวัอย่างงานเทศกาลในประเทศไทยท่ีมหาวทิยาลัย

จัด	 เช่น	 งานวันเด็ก,	 งานเกษตรแฟร์,	 งานเกษตรภาคใต้,	 งานฟุตบอลล์ประเพณ	ี 

จุฬา	 -	 ธรรมศาสตร์	 เป็นต้น	 ในประเทศไทยถือเป็นงานบริการวิชาการหรืองานรื่นเริง	

แต่สามารถปรบัให้เป็นงานเช่ือมโยงหุ้นส่วน	(engagement)	ได้	หากปรับวธิดี�าเนนิการ

ให้ภาคส่วนต่างๆ	 ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การก�าหนดเป้าหมาย	 ยุทธศาสตร์	 

การลงทุน	การจัด	และการประเมินผล	

	 ผมคดิว่า	กจิกรรมหุน้ส่วนศลิปะ	วฒันธรรม	และกฬีา	เป็นกจิกรรมเช่ือมโยงภาคี

หุ้นส่วนที่จัดง่ายที่สุดหรือเราคุ้นเคยที่สุด	และมีการจัดกันอยู่แล้วโดยมหาวิทยาลัยไทย	

ประเด็นท้าทายคือ	 ท�าอย่างไรจึงจะเคลื่อนตัวจากการจัดแบบงานบริการวิชาการ 

หรืองานรื่นเริงล้วนๆ	 มาเป็นงานเช่ือมโยงหุ้นส่วนสังคม	 ที่	 UCL	 จัดหน่วย	 Public	 

13. หุ้นส่วนศิลปะ วัฒนธรรม 
และกีฬา
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Engagement	อยู่ภายใต้การบริหาร	UCL	Culture	สะท้อนภาพการมองบทบาทของ

กิจกรรม	PE	ว่าเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรก็ได	้หรือมองว่ากิจกรรม	PE	เกี่ยวข้อง

กับกิจกรรมทางวัฒนธรรมเป็นหลักใหญ่ก็ได	้

	 ในปี	 ค.ศ.	 2011	 กระทรวง	 Culture,	 Media	 and	 Sport	 และ	 ESRC	 

(Economic	 &	 Social	 Research	 Council)	 ของสหราชอาณาจักร	 ตีพิมพ์ผล 

การวิจัยประเมินสถานภาพ	International	comparisons	of	public	engagement	

in	culture	and	sport31	อ่านสาระในรายงานแล้วพบว่า	ไม่ใช่เรือ่ง	PE	ของมหาวทิยาลยั	

แต่เป็นเร่ืองของการทีป่ระชาชนเข้าร่วมกจิกรรมทางวฒันธรรมและกฬีาในประเทศต่างๆ	

ในยุโรป	 ซึ่งมีอัตราสูงมากในทุกประเทศ	 และเขามองเชื่อมโยงกับการมีชีวิตที่ดีและ 

มีรายได้สูงเพียงพอของพลเมือง	ผมมองว่า	มหาวิทยาลัยสามารถใช้ข้อมูลในรายงานนี	้

เป็นพื้นฐานในการคิดยุทธศาสตร์หุ้นส่วนศิลปะวัฒนธรรมและกีฬาได้มาก

	 การจัดหน่วยวิชาการเชิงประยุกต์ในสาขาศิลปะวัฒนธรรมและกีฬา	 เป็น 

เคร่ืองมือหนึ่งของการเชื่อมโยงหุ้นส่วนฝ่ายวิชาการเข้ากับฝ่ายธุรกิจและฝ่ายบริหาร 

บ้านเมือง	ดังกรณี	University	of	the	West	of	England	มีภาควิชา	Department	

of	Arts	and	Cultural	 Industries	ช่วยให้มีการท�างานร่วมเป็นเนื้อเดียวกันระหว่าง

ฝ่ายวิชาการกับฝ่ายใช้ศาสตร์นั้นในการท�ามาหากิน	

	 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	Warwick	Centre	for	Cultural	and	Media	Policy	

Studies	ชีใ้ห้เหน็ว่า	งานวจิยัเชงินโยบายด้านวฒันธรรมและส่ือ	สามารถใช้เป็นช่องทาง

เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมได้	

วิจารณ์	พานิช

31	ธ.ค.	60

31	ดูเพิ่มเติมในwww.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_ 

	 data/file/77843/Int_comparisons_public_participation_in_culture_and_ 

	 sport-Aug2011.pdf

หุ้นส่วนศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
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	 หน่วยหรอืศนูย์เชือ่มโยงหุน้ส่วนสงัคมทีเ่ราได้ไปเรยีนรูช้ดัเจนทีส่ดุคอื	หน่วยของ

มหาวทิยาลยับรสิตอล	บรรยายสรปุโดย	Kate	Miller,	Head	of	Public	Engagement	

Unit,	 Research	 and	 Enterprise	 Development	 จากการไปเยี่ยมเรียนรู้เมื่อ 

วันที่	 4	 ธันวาคม	 2560	 และเราได้รับ	 PowerPoint	 ของการน�าเสนอในภายหลัง 

ในการเขียนบันทึกน้ีผมใช้ข้อมูลจากรายงานของ	 ดร.นงเยาว์	 ศรีพรมสุข	 และจาก	 

PowerPoint	ที่มหาวิทยาลัยบริสตอลส่งมาให้	ขอขอบคุณไว้	ณ	ที่นี้	

	 ท่านผู้อ่านควรอ่านตอนที่	 14	 นี้เชื่อมโยงกับตอนที่	 6	 เรื่อง	 วิชาชีพเช่ือมโยง 

หุ้นส่วนสังคม	 โดยท่ีตอนท่ี	 6	 เน้นตัวบุคคล	 ส่วนตอนที่	 14	 นี้เน้นการจัดองค์กร	 

(organization)	เพื่อให้นักวิชาชีพเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมท�างานได้ผลกระทบชัดเจน	

14. ศูนย์เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม
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ยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม (Engaged  
University Strategy)

	 เอกสาร	Engaged	University	Strategy32	ระบกุารเชือ่มโยงหุน้ส่วนใน	4	ระดบั

คือ	

	 •	 หุ้นส่วนและความร่วมมือด้านการสอนและวิจัย

	 •	 	การท�างานของอาจารย์	นักศึกษา	และบริการต่างๆ	ให้แก่กิจการสาธารณะ

	 •	 การให้คุณค่าและการเรียนรู้จากความเชี่ยวชาญภายนอกมหาวิทยาลัย

	 •	 สร้าง	“ชาลา”	(platform)	เพื่อขยายความรู้สาธารณะ

	 Kate	Miller	ตีความเอกสารเดียวกัน	ออกมาเป็นยุทธศาสตร	์4	จุดเน้นคือ

	 •	 การเชื่อมโยงหุ้นส่วนนอกวงการวิชาการ

	 •	 เชื่อมโยงเชิงลึก	 มีคุณภาพสูง	 และต่อเนื่องกับหุ้นส่วน	 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 

	 	 และสาธารณะ

	 •	 นิยาม	 engagement	 เป็นกระบวนการหรือปฏิสัมพันธ์ที่มีการรับฟังกัน 

	 	 สองทาง	โดยมีเป้าหมายที่ผลประโยชน์ร่วมกัน

	 •	 ยุทธศาสตร์น้ีใช้มุมมองแบบ	 “ครบด้าน”	 (holistic)	 ต่อวิธีการเชื่อมโยง 

	 	 หุ้นส่วนสังคมออกไปนอกวงการวิชาการ	

	 จะสังเกตเห็นว่า	PE	Unit	ของ	Bristol	University	เน้นท�างานเชื่อมโยงหุ้นส่วน

ภายนอกวงการวิชาการ	 แต่ไม่ได้หมายความว่า	 ไม่สนใจความเชื่อมโยงภาคีหุ้นส่วนใน

วงการวิชาการ	เพราะในการท�างานจริงแยกกันไม่ได้ชัดเจน	

32	ดูเพิ่มเติมใน	 www.bristol.ac.uk/media-library/sites/public-engagement/ 

	 documents/Engaged%20University	%20Strategy.pdf

ศูนย์เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม
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ล�าดับความส�าคัญในการเชื่อมโยงหุ้นส่วนของมหาวิทยาลัย

	 Kate	Miller	เสนอไว้	5	ประการคือ

	 •	 วัฒนธรรมหุ้นส่วน	 (partnership	 culture)	 เห็นคุณค่าของกิจกรรมร่วม 

	 	 กับภาคีหุ้นส่วน	ว่าช่วยให้ท�างานตามภารกิจได้ผลงานที่ทรงคุณค่ายิ่งขึ้น	

	 •	 โครงสร้างพืน้ฐาน	หน่วยเชือ่มโยงหุน้ส่วนช่วยสร้างพืน้ทีแ่ละบรรยากาศของ 

	 	 การเชื่อมโยงหุ้นส่วนให้เกิดขึ้นในหลากหลายมิต	ิหลากหลายระดับ

	 •	 สร้างขีดความสามารถภายในมหาวิทยาลัย	 อาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 นักศึกษา	 

	 	 ได้รับการ	 “ติดอาวุธ”	 เพื่อท�าภารกิจเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	 และได้รับการ 

	 	 รับรู้ว่าได้ท�าภารกิจนี้	

	 •	 ประสบการณ์นกัศกึษา	มปีฏบิตักิารร่วมกบัภาคหีุน้ส่วนในการเรยีนทัง้ระดบั 

	 	 ปริญญาตรี	และบัณฑิตศึกษา

	 •	 การไตร่ตรองสะท้อนคิด	การติดตามประเมินผลและสื่อสาร	 เพื่อเรียนรู้จาก 

	 	 การท�างาน	แล้วแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน	
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จาก 5 กิจกรรมหลัก สู่กิจกรรมย่อย 17 รายการ

	 แสดงในแผนภาพต่อไปนี้	

	 นั่นคือ	 การตีความของทีม	 PE	 ของ	 UoB	 ไม่จ�าเป็นที่มหาวิทยาลัยไทยจะตี 

ความสอดคล้องกันท้ังหมด	 เราอาจเน้นท่ีบางจุดมากกว่า	 ผมขอเชิญชวนให้เพ่ง 

ความสนใจที่วงกลมด้านซ้าย	 “reflection,	monitoring	 and	 communication”	 

ซึ่งผมตีความว่า	 เป็นการเรียนรู้จากการปฏิบัติที่สวมวิญญาณประเมินด้วยตนเอง	 

ด้วยการไตร่ตรองสะท้อนคิดด้วยตนเองและในทีมงาน	แล้วสื่อสารเพื่อการแลกเปลี่ยน

เรียนรู	้

ทีมงานเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม

	 มหาวิทยาลัยบริสตอลมีทีม	 PE	 ใหญ่ถึง	 13	 คน	 เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ 

ฝ่ายวจัิย	ซึง่ท�าหน้าทีพ่ฒันาการประกอบการ	(enterprise)	ด้วย	จะเหน็ว่า	วธิจัีดองค์กร

ศูนย์เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม
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ของมหาวทิยาลยันี	้เอาเรือ่งการจัดการงานวจิยั	และการจดัการเพือ่พฒันาการประกอบ

การไว้ด้วยกัน	 ผมเดาว่าเขาต้องการให้งานวิจัยเชื่อโยงกันการประกอบการให้มากขึ้น	

ทีม	PE	แบ่งเป็น	3	ทีมย่อยคือ

	 •	 PE	เพื่อการวิจัยและการสอน

	 •	 PE	เพื่อสร้างผลกระทบ

	 •	 PE	เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม

ทีมงาน PE ท�าหน้าที่หลักๆ 5 กลุ่มคือ

	 •	 ให้ค�าแนะน�าเรื่องกิจกรรมเชื่อมโยงหุ้นส่วน	การหาภาคีหุ้นส่วนและหาทุน 

	 	 สนับสนุน	 ให้ค�าแนะน�าโครงการตั้งแต่การริเริ่ม	 การด�าเนินการ	 และการ 

	 	 ประเมินผล	 ให้ความช่วยเหลือด้านการหาทุนสนับสนุน	 ทั้งจากภายใน 

	 	 มหาวิทยาลัย	 และจากแหล่งทุนภายนอก	 ช่วยหาภาคีหุ้นส่วนจากภาคส่วน 

	 	 ต่างๆ	สร้างเครือข่ายกับภาคีภายนอก

	 • ประสานงานโปรแกรมพัฒนานวัตกรรมที่ได้รับทุนสนับสนุน	ได้แก่	หาทุน 

	 	 สนบัสนนุกจิกรรมร่วมมอืกบัหุน้ส่วนทีม่เีป้าหมายพฒันานวตักรรมวธิที�างาน 

	 	 ใหม่ๆ	 ร่วมกับหุ้นส่วนใหม่ๆ	 หรือพุ่งเป้าท่ีงานวิจัยเฉพาะเรื่อง	 และให ้

	 	 มั่นใจว่านอกจากนักวิจัยได้มีโอกาสท�างานร่วมกับหุ้นส่วนแล้ว	 ยังได้เรียนรู ้

	 	 เพิ่มเติมด้วย	

	 •	 สร้างขดีความสามารถ การเรยีนรู้ และการแลกเปลีย่นเรยีนรู	้โดยจดัการฝึก 

	 	 อบรมด้านการเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	 และการสร้างผลกระทบที่ต้องการ 

	 	 โดยด�าเนินการร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย	 (Bristol	 Dectoral	 College)	 และ 

	 	 โปรแกรมพัฒนาอาจารย์	(CREATE	Programme)33 

33	ดูเพิ่มเติมใน	www.bristol.ac.uk/media-library/sites/staffdevelopment/migrated/ 

	 documents/create-diagram.pdf
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	 •	 สนบัสนนุการเชือ่มโยงหุน้ส่วนในหลกัสตูรการเรยีนการสอน	หาทางส่งเสรมิ 
	 	 ให้นักศึกษาทุกหลักสูตรได้มีโอกาสเรียนรู้ในสภาพจริง	 ร่วมมือกับ	 Bristol	 
	 	 Green	 Capital	 Partnerships	 เพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้ไปเรียนรู ้
	 	 โดยการท�างานในองค์กรจ�านวนกว่า	800	แห่งที่เป็นสมาชิกของ	BGCP	และ 
	 	 ร่วมกับ	UWE	จดัท�า	one-stop	service	ส�าหรับหน่วยงานทีต่อ้งการร่วมมอื 
	 	 กับมหาวิทยาลัย	เรียกว่า	Skills	Bridge34 

	 •	 ท�าให้การเชือ่มโยงหุน้ส่วน และการสร้างผลกระทบฝังลงในวฒันธรรมองค์กร 
	 	 มีการเล่าลือและยกย่องผลส�าเร็จ	 โดยท�าหน้าที่	 (1)	 เป็นคณะเลขานุการกิจ	 
	 	 (secretariat)	 ของคณะกรรมการชี้ทิศทางของมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม	 
	 	 เพือ่	(ก)	พฒันากจิกรรมหุน้ส่วนสงัคมต่อเนือ่งไม่หยดุยัง้	(ข)	ด�าเนนิการแก้ไข 
	 	 อุปสรรคของกิจกรรมหุ้นส่วน	เช่น	การจ่ายเงินของหุ้นส่วน	(ค)	ด�าเนินการ 
	 	 ให้กิจกรรมหุ ้นส่วนและผลกระทบอยู ่ในเกณฑ์ความดีความชอบ	 และ	 
	 	 (2)	สร้างการยอมรบัและเฉลมิฉลองผลงานหุ้นส่วนสงัคม	ผ่านรางวลัหุน้ส่วน 
	 	 สังคมแบบต่างๆ35 

	 นั่นคือ	 ตัวอย่างของศูนย์เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมของมหาวิทยาลัยบริสตอล	 ซึ่ง 
อยู่ในกลุ่มมหาวิทยาลัยวิจัยช้ันแนวหน้าของสหราชอาณาจักร	 ในขณะที่มหาวิทยาลัย
แห่งอิงก์แลนด์ตะวันตก	 ซ่ึงอยู่ในเมืองเดียวกันและเป็นมหาวิทยาลัยที่เน้นการพัฒนา
เทคโนโลยี	 ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบกิจกรรมหุ้นส่วนสังคมโดยตรง	 ใช้วิธีให้ภารกิจน้ี
บูรณาการอยู่ในหน่วยงานต่างๆ	 ส่วนท่ี	 UCL	 ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอันดับต้นๆ	 
ของโลก	หน่วยเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	อยู่ในสังกัด	UCL	Culture	และมีเจ้าหน้าที่เพียง	
4	 คน	 สรุปได้ว่า	 มีรูปแบบการจัดองค์กรและการท�างานสนับสนุนหุ้นส่วนสังคมได ้

หลายแบบ	ไม่มีรูปแบบตายตัว

วิจารณ์	พานิช

7	ม.ค.	61

34	ดูเพิ่มเติมใน	http://skillsbridge.ac.uk
35	ดูเพ่ิมเติมใน	 http://www.bristol.ac.uk/public-engagement/staff/engagement- 

	 awards/

ศูนย์เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม
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	 ได้กล่าวแล้วต้ังแต่ตอนที	่1	ว่า	ในการเดนิทางไปประชมุและดงูานครัง้นี	้ผมตัง้ใจ

ไปท�าความเข้าใจเรื่องมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมในบริบทของสหราชอาณาจักร	 

และต้องการรู้ว่าเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้ว	 ในเชิงส่วนตัวสิ่งที่ผมได้เรียนรู้มากที่สุดคือ	

เร่ืองยทุธศาสตร์การจดัการการเปลีย่นแปลงระบบใหญ่ของประเทศ	 (คอืระบบอดุมศึกษา) 

ที่แตกต่างจากวิธีของประเทศไทยโดยสิ้นเชิง	 คือเขาไม่ใช้วิธีบังคับ	 แต่ใช้วิธีจูงใจ	 สร้าง

กลไกต่างๆ	รวมทั้งการให้ทุนมาจูงใจ	โดยมีการน�าเสนออุดมการณ์ใหม	่แล้วเปิดโอกาส

ให้แต่ละสถาบนัตคีวามและหาวธิดี�าเนนิการเอง	แล้วมหีน่วยประสานงานกลางท�าหน้าที่

ขับเคลื่อนการเรียนรู ้ในเครือข่ายของสถาบันอุดมศึกษาที่เข้าร่วมเป็นแกนน�าการ

เปลี่ยนแปลง	 (change	 agent)	 หมุนวงจรยกระดับการเชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมขึ้นไป

เรือ่ยๆ	ผมได้เรยีนรูว้ธิปีระยกุต์ใช้	KM	เพือ่สร้างการเปลีย่นแปลงเชงิวฒันธรรมในระดบั

ประเทศ	ดังได้เล่าไว้แล้วที่https://www.gotoknow.org/posts/643647	

15. สรุป (จบ)
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ข้อเรียนรู้โดยสรุปมีดังต่อไปนี้

	 •	 กระบวนการมหาวทิยาลยัหุ้นส่วนสงัคม	เป็นกระบวนการปฏสัิมพนัธ์แนวราบ	 
	 	 ที่มหาวิทยาลัยกับภาคีหุ ้นส ่วนเสวนารับฟังซึ่งกันและกัน	 เพื่อรับรู ้ 
	 	 ความต้องการหรือจุดมุ ่งหมายของแต่ละฝ่าย	 เพื่อบรรลุข้อตกลงความ 

	 	 ร่วมมอืในการบรรลเุป้าหมายทีเ่ป็นผลประโยชน์ร่วม	มกีารด�าเนนิการร่วมกัน	 

	 	 เรียนรู้ร่วมกันเพื่อการบรรลุผลนั้น	หุ้นส่วนทั้งสองฝ่าย	(หรือหลายฝ่าย)	ต่าง 

	 	 ก็ได้รับผลประโยชน์ตามความมุ่งหมายของตน	 ย�้าว่ากระบวนการน้ีใช่การ 

	 	 ช่วยเหลือกัน	 แต่เป็นการร่วมกันท�างานที่ยาก	 ไม่สามารถบรรลุผลได้โดย 

	 	 ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพียงฝ่ายเดียว

	 •	 ขบวนการชักจูงหรือผลักดันให้วงการอุดมศึกษาเข้าไปเป็นหุ้นส่วนพัฒนา 

	 	 บ้านเมือง/สังคม/พื้นที่/ชุมชน	ที่เรียกว่า	University	Public	Engagement	 

	 	 หรือ	 Social	 Engagement	 หรือ	 Community	 Engagement	 เกิดขึ้น 

	 	 ทั่วโลก	 อาจกล่าวได้ว่าเป็นขบวนการ	 transform	 มหาวิทยาลัยให้เป็น 

	 	 มหาวิทยาลัยแห่งศตวรรษท่ี	 21	 ส�าหรับประเทศไทยขบวนการนี้ส�าคัญ 

	 	 ยิ่งต่อการใช้อุดมศึกษาเป็นพลังขับเคลื่อนประเทศไทย	4.0	

 •	 	ยุทธวิธีด�าเนินการ	positive	change	management	ต่อวงการอุดมศึกษา 

	 	 ของสหราชอาณาจักรไปสู่วัฒนธรรมเชื่อมโยงหุ้นส่วน	ใช้กระบวนการเรียนรู้ 

	 	 จากการปฏิบัติ	 (KM)	 เป็นพลังส�าคัญ	 ดังกล่าวแล้วตอนต้นของบันทึก 

	 	 ตอนที่	 15	 นี้	 เขาใช้ในการออกแบบกระบวนการท�างานอย่างแยบยล	 โดย 

	 	 ไม่เคยเอ่ยค�าว่า	KM	เลย	เป็น	“KM	Inside”	อย่างแท้จริง

	 •		 สหราชอาณาจักร	โดย	3	องค์กรคือ	HEFCE,	Wellcome	Trust,	และ	RCUK	 

	 	 ร่วมกันตั้ง	 NCCPE	 เป็นองค์กรขับเคล่ือน	 PE	 ของมหาวิทยาลัย	 เริ่มปี	 

	 	 ค.ศ.	 2008	 และใช้กลไกการให้ทุนริเริ่มสร้างสรรค์แบบที่มหาวิทยาลัยต้อง 

	 	 แข่งขันกันเสนอตัวท�าหน้าท่ีเป็นผู ้น�าการเปลี่ยนแปลงและการเรียนรู ้	 

	 	 เอเกดิการเรยีนรูใ้นระดบัหนึง่	กเ็ปลีย่นกลไกขบัเคลือ่นการเปลีย่นแปลงเพือ่ 

	 	 ยกระดับกิจกรรมเชื่อมโยงหุ้นส่วนขึ้นไปอีก

สรุป (จบ)
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	 •		 มกีารยกร่าง	กรอบการท�างาน (framework)	เพือ่ท�าให้	กจิกรรมเชือ่มโยง 

  หุ้นส่วนสังคม	 ซ่ึงเป็นนามธรรม	 มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมและมองรอบด้าน	 

	 	 รวมทั้งพอมองเห็นระดับคุณภาพ	 หรือระดับของความเข้มข้นของกิจกรรม 

	 	 เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคมแต่ละด้าน	 แต่ไม่ก�าหนดเป็นเกณฑ์ตายตัว	 คือเรียก 

	 	 เป็นกรอบการท�างาน	 แล้วเปิดช่องและส่งเสริมให้แต่ละมหาวิทยาลัยต ี

	 	 ความเพิ่ม	 เพื่อใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์ของตนในการท�างานหุ้นส่วนสังคม	 

	 	 และเมื่อมหาวิทยาลัยใดมีผลการริเริ่มสร้างสรรค์ที่ดีหรือยอดเยี่ยม	 ก็มีการ 

	 	 ยกย่องและให้รางวลัในหลากหลายรปูแบบ	ผมตคีวามว่าระบบขบัเคล่ือน	PE	 

	 	 ของสหราชอาณาจักร	 ได้รับการออกแบบให้เป็น	 “ระบบที่เรียนรู ้และ 

  ปรับตัว”

	 •		 การประชมุ	Engagement	Conference	2017	ใช้หวัข้อ	theme	ว่า	“exploring  

  collaboration”	 มีเน้ือหาใน	 3	 หัวข้อคือ	 (1)	 การปฏิบัติ	 (practice)	 

	 	 (2)	หลักการ	(principle)	และ	(3)	โอกาสในอนาคต	(prospect)	เป็นวิธีใช้ 

	 	 การประชุมเป็นพื้นที่เรียนรู	้(learning	&	sharing	space)	ตามหลักการ	KM	 

	 	 คือ	 น�าเอาการปฏิบัติท่ีได้ผลดีมาร่วมกันตีความสู่หลักการ	 และร่วมกันฝัน 

	 	 หรือตั้งเป้าสู่อนาคต	ที่ขบวนการมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคมมีพลังยิ่งขึ้น

 •	 น่าจะเหมือนๆ	 กันทั่วโลกที่การเชื่อมโยงหุ้นส่วนภายนอก	 ง่ายกว่าการ 

	 	 เช่ือมโยงหุ้นส่วนภายในมหาวิทยาลัยเดียวกัน	 เพราะ	 “ความรู้สึกห่างเหิน”	 

	 	 (sense	 of	 distance)	 ทางวิชาการระหว่างสาขาวิชาการรุนแรงมาก	 เป็น 

	 	 ความท้าทายของ	 “วงการมหาวิทยาลัยหุ้นส่วนสังคม”	 ที่จะเอาชนะ 

	 	 ความรูส้กึห่างเหนิให้กลายเป็น	“ความรูส้กึเป็นหุน้ส่วน”	(sense	of	partnership)	 

	 	 ให้ได้

	 •		 การเชือ่มโยงหุ้นส่วนภายในมหาวทิยาลยัระหว่างต่างสาขาวชิาเป็นความท้าทาย	 

	 	 นี่คือการเปลี่ยนวัฒนธรรมวิชาการแยกส่วนไปสู่วัฒนธรรมสหสาขา	 และ 

	 	 การเข้าไปร่วมกันท�างานเพื่อเป้าหมายของสังคมหรือพื้นที่	 น่าจะเป็นกลไก 
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	 	 สร้างความคุน้เคยกบังานวชิาการประยกุต์	และข้ามศาสตร์	(trans-disciplinary)	 

	 	 ผมคิดว่า	หลักการ	practice	->	principle	->	prospect	ที่	NCCPE	ใช้ใน 

	 	 การออกแบบการประชุม	 Engagement	 Conference	 2017	 น่าจะเป็น 

	 	 หลักการที่ใช้ได้ผล	 แต่ต้องท�าต่อเนื่องระยะยาว	 เน้นการเปล่ียนแปลง 

	 	 จากภายในที่หนุนหรือมีเงื่อนไขจากภายนอกให้ต้องเปลี่ยนแปลง

	 •		 การประชุม	Engagement	Conference	2017	ใช้ช่วง	plenary	เป็นพื้นที ่

	 	 สร้างแรงบันดาลใจและสร้างเงื่อนไขใหม่ๆ	ที่ผลักดันผู้ปฏิบัติเข้าสู่ขบวนการ 

	 	 เชื่อมโยงหุ้นส่วนสังคม	 โดย	 plenary	 แรกของทั้งสองวันเสนอโดยวิทยากร 

	 	 รับเชิญจากต่างประเทศ	 คือ	 จากอัฟริกาใต้และจากสหรัฐอเมริกา	 เป็นการ 

	 	 สื่อสารว่าประเทศอื่นๆ	ต่างก็ให้คุณค่าและด�าเนินการกิจกรรมมหาวิทยาลัย 

	 	 หุน้ส่วนสงัคมได้ผลอย่างน่าชืน่ชม	นอกจากสร้างแรงบนัดาลใจแล้ว	ผู้เข้าร่วม 

	 	 ประชุมยังได้เรียนรู้ยุทธศาสตร์และวิธีด�าเนินการของประเทศอื่น

	 •		 เวลาส่วนใหญ่ของการประชุม	 Engagement	Conference	 2017	จัดเพื่อ 

	 	 เอื้อให้ผู ้เข้าร่วมประชุมน�าประสบการณ์ของตนมาแลกเปล่ียนเรียนรู้กัน	 

	 	 และตีความยกระดับความเข้าใจคุณค่าของผลที่เกิดขึ้น	 รวมทั้งเป็น	 

	 	 “พืน้ทีท้่าทาย”	ที	่NCCPE	ใช้น�าเสนอความท้าทายใหม่ๆ	ต่องวงการ	PE	เพือ่ 

	 	 ขับเคลื่อน	PE	ของประเทศอย่างไม่หยุดยั้ง	ดังจะเห็นว่า	เขาเริ่มชวนคิดชวน 

	 	 คุยเรื่อง	 quality	 framework	 ทักษะการท�างานของนักวิชาชีพเชื่อมโยง 

	 	 หุ้นส่วนสังคม

 •	 มหาวิทยาลัยแห่งศตวรรษที่	21	ต้องปรับตัวเพื่อการด�ารงอยู่	ประเด็นส�าคัญ 

	 	 ของการปรับตัวเปลี่ยนแปลง	 คือเปลี่ยนจากวัฒนธรรมวิชาการแยกส่วน 

	 	 แยกสาขา	 ไปเป็นวิชาการบูรณาการหรือสหสาขา	 เครื่องมือในการปรับ 

	 	 วฒันธรรมดงักล่าว	คอืการท�างานสร้างผลงานร่วมกบัหุ้นส่วนในภาคชีวติจรงิ 

	 	 หรือภาคท�ามาหากิน

สรุป (จบ)
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	 •		 มหาวทิยาลยัในศตวรรษที	่21	ต้องเก่งทัง้ความรูท้ฤษฎแีละความรูป้ฏบัิตกิาร 

	 	 ที่จะเก่งความรู้ปฏิบัติได้	 ต้องท�างานร่วมกับภาคีในภาคชีวิตจริง	 บัณฑิตใน 

	 	 ศตวรรษท่ี	 21	 ต้องเรียนรู้ตามแนวทางของ	 learning	 science	 คือเรียน 

	 	 ทฤษฎีจากการปฏิบัติ	 ตามด้วย	 reflection	 การร่วมมือกับหุ้นส่วนจึง 

	 	 เป็นการสร้างโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง

 •	 Engagement	Thailand	ใช้ค�าภาษาไทยของ	University	–	Social	Engagement	 

	 	 ว่า	“พันธกิจมหาวิทยาลัยกับสังคม”	และให้ความหมายว่า	“ร่วมคิดร่วมท�า 

	 	 แบบหุ้นส่วน	 เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย	 มีการใช้ความรู ้

	 	 และการเรียนรู้ร่วมกัน	เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้”	

	 ทรัพยากรที่มหาวิทยาลัยในศตวรรษที	่21	ใช้เพื่อการด�ารงอยู่ขององค์กร	จะได้

รบัอดุหนนุแบบให้เปล่าจากรฐัในสัดส่วนทีล่ดลงเรือ่ยๆ	และมหาวทิยาลยัต้องหารายได้

จากการท�างานวิชาการร่วมกับหุ ้นส่วนมากขึ้น	 นี่คือประเด็นความเข้มแข็งของ

มหาวิทยาลัยในศตวรรษที	่21

วิจารณ์	พานิช

8	ม.ค.	61
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ข้อมูลเพิ่มเติม

หน่วยงาน เว็บไซต์

The	National	 Co-ordinating	 Centre	 for	 Public	

Engagement	(NCCPE)

Higher	Education	Funding	Council	for	England	

(HEFCE)

Wellcome	Trust

Research	Councils	UK	(RCUK)				

The	Arts	and	Humanities	Research	Council	(AHRC)

The	Institute	for	Research	in	Schools

The	Wellcome	Sanger	Institute	

Economic	&	Social	Research	Council	(ESRC)

University	of	Bristol	

University	of	West	of	England	(UWE	Bristol)	

University	College	London	(UCL)

Queen	Mary	University	of	London

Queen’s	University	Belfast

Open	University

The	Oxford	Research	Centre	in	the	

Humanities	(TORCH)		

Engagement	Thailand

International	Health	Policy	Program	(IHPP)

Health	Intervention	and	Technology	

Assessment	Program	(HITAP)

www.publicengagement.ac.uk

www.hefce.ac.uk

https://wellcome.ac.uk

www.rcuk.ac.uk

www.ahrc.ac.uk

www.researchinschools.org

www.sanger.ac.uk

www.esrc.ac.uk/

www.bristol.ac.uk

www.uwe.ac.uk

www.ucl.ac.uk

www.qmul.ac.uk

www.qub.ac.uk

www.open.ac.uk

www.torch.ox.ac.uk

www.engagementthailand.org

www.ihppthaigov.net

www.hitap.net

ข้อมูลเพิ่มเติม


