สรุปโครงการเข้าร่วมประชุม 2017 Engage Conference
ึ ษาดูงานมหาวิทยาล ัยและบริษ ัทในประเทศสหราชอาณาจ ักร
และศก
ระหว่างว ันที่ 2-10 ธ ันวาคม 2560
โดย
ดร.นงเยาว์ ศรีพรมสุข
อนุกรรมการวิชาการ
เครือข่าย Engagement Thailand
สถาบันคลังสมองของชาติรว่ มกับเครือข่าย Engagement Thailand (EnT) ได ้จัดโครงการเข ้าร่วมประชุม 2017
Engage Conference และศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยและบริษัทในประเทศสหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 2-10 ธันวาคม
2560 ทีเ่ มือง Bristol และ London ประเทศสหราชอาณาจักร โดยผู ้เข ้าร่วมการเดินทางประกอบด ้วยผู ้บริหารระดับ
อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู ้อํานวยการ รองผู ้อํานวยการ รองคณบดี ผู ้ช่วยคณบดี รวม 30 คน จากมหาวิทยาลัย
11 แห่ง และหน่วยงาน 2 แห่ง ซึง่ มีกรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ เลขาธิการ และกรรมการในคณะอนุกรรมการ
วิชาการของเครือข่าย Engagement Thailand ร่วมด ้วยจํานวน 6 คน
การประชุม Engage Conference มีจัดขึน
้ ทุกปี โดย National Co-ordinating Centre for Public
Engagement (NCCPE) ซึง่ เป็ นหน่วยประสานงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยของประเทศสหราช
อาณาจักรให ้มีการทํางานเพือ
่ สังคมมากขึน
้ โดยได ้รับทุนสนั บสนุนการดําเนินงานจาก Higher Education Funding
Council for England (HEFCE), Research Councils UK (RCUK) และ Wellcome Trust มาตัง้ แต่เริม
่ ก่อตัง้ คือ
ปี 2009 เป็ นต ้นมา ทัง้ นี้ University of Bristol และ University of the West of England (UWE) ได ้รับการคัดเลือกให ้
บริหารและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของ NCCPE มาตัง้ แต่เริม
่ ต ้น ขณะนี้ NCCPE เปิ ดดําเนินการมาได ้ 8 ปี แล ้ว ทัง้ นี้
มีสาระสําคัญจากการเข ้าร่วมประชุมและการศึกษาดูงานโดยสรุปดังนี้
การเข้าร่วมประชุม 2017 Engage Conference ของ NCCPE
การประชุมนีจ
้ ัดขึน
้ ในวันพุธที่ 6 ธันวาคม และพฤหัสบดีท ี่ 7 ธันวาคม 2560 ที่ Bristol Royal Marriott Hotel ที่
เมือง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร ซึง่ มีผู ้เข ้าร่วมประชุมรวม 339 คนจากประเทศอังกฤษ สก๊อตแลนด์ แคนาดา
สหรัฐอเมริกา แอฟริกาใต ้เคนยา และประเทศไทย โดยผู ้เข ้าร่วมมาจากหลากหลายหน่วยงาน เช่น นั กปฏิบัตงิ านด ้าน
public engagement ในมหาวิทยาลัย อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เช่น พิพธิ ภัณฑ์ หอศิลปะ
องค์กรการกุศล โรงเรียน และแหล่งทุนเป็ นต ้น ทัง้ นี้ theme ของการประชุมในปี นี้คอ
ื Exploring Collaboration โดย
เนือ
้ หาของการประชุมทัง้ สองวันจะครอบคลุม 3 ประเด็นหลักคือ


Practice: วิธป
ี ฏิบัตท
ิ ด
ี่ ใี นการสร ้างความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและชุมชนสังคมการนํ าเสนอ
้ ๆ
ตัวอย่างวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ รี วมทัง้ การสํารวจความเหมือนและความต่างของวิธป
ี ฏิบต
ั ท
ิ ด
ี่ น
ี ัน



่ ารปฏิบัต ิ รวมทัง้
Principles: หลักการ เป็ นการสํารวจ assumptionจริยธรรม และเหตุผลทีน
่ ํ าไปสูก
แลกเปลีย
่ นความคิดเชิงลึกล่าสุดเกีย
่ วกับความร่วมมือ หลักการจัดการกับปั ญหาทีก
่ ําลังเผชิญอยู่ อาทิ
่ วรทํางานร่วมกับผู ้อืน
่ เพือ
่ ผลทีด
่ ก
ี ว่า และช่วงเวลาใด
ความรู ้ของใครทีน
่ ับว่าเป็ นความรู ้ทีด
่ ี ช่วงเวลาใดทีค
ควรทํางานคนเดียว ระดับการรับรู ้ถึงผลประโยชน์รว่ มทีเ่ กิดขึน
้ จากการทํางานร่วมกัน การเจรจาต่อรองและ
การใช ้อํานาจร่วมกัน เป็ นต ้น



Prospects:
เป้ าหมาย อาทิเช่น ความร่วมมือในอนาคตจะอยู่ท ไ
ี่ หน วิสัยทัศน์ทด
ี่ แ
ี ละการสร ้างแรง
บันดาลใจสําหรับความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ประเด็นทีค
่ วรให ้ความสนใจทัง้ ในระดับบุคคลและองค์กร
เป็ นต ้น

รูปแบบการประชุม
การประชุมนีป
้ ระกอบด ้วย 3 ส่วนหลัก คือ Plenary session, Working session and Thinking Space และ
Poster party and Encounter session รายละเอียดของแต่ละส่วน มีดงั นี้
1. Plenary sessionมี 4 หัวข ้อใน 2 วัน
 หัวข ้อแรก คือ “Unlocking the potential of collaboration: global perspectives” โดยวิทยากรจาก
่
แอฟริกาใต ้ชือ
Ahmed Bawa, CEO ofUniversities South Africa เป็ นการกล่าวถึงความสําคัญของ
collaboration และบทบาทของมหาวิทยาลัยในความร่วมมือกับสังคมในบริบทของแอฟริกาใต ้ทีม
่ ป
ี ระเด็นทาง
การเมืองและทางสังคมเป็ นประเด็นท ้าทาย
 หัวข ้อทีส
่ อง คือ “Collaboration with impact: capturing the value of engagement” โดย Steven
Hill, Head of Research Policy จากหน่วยงานให ้ทุน คือ Higher Education Funding Council for England
(HEFCE) ซึง่ เน ้นให ้เห็นความจําเป็ นและความสําคัญของการทําวิจัยทีเ่ น ้น impact กับสังคมโดย HEFCE จะมี
กระบวนการติดตาม/ประเมินผลเพือ
่ ตรวจสอบว่า โครงการทีไ่ ด ้รับทุนไปนัน
้ ได ้มีการใช ้งบประมาณอย่างถูกต ้อง
หรือไม่ และงานวิจัยนั น
้ มี impact
กับสังคมหรือไม่อย่างไร พร ้อมทัง้ ให ้ข ้อมูลว่า Research
Excellent
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Framework (REF) ในปี 2014 นั น
้ มีทัง้ lost and success โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเปลีย
่ น mindset ของ
มหาวิทยาลัยให ้หันมาทํางานกับสังคมมากขึน
้ นอกจากนี้ วิทยากร ได ้แสดงความคิดเห็นว่า
o มหาวิทยาลัยยังขาด skill เรือ
่ งการพัฒนาความร่วมมือ (collaboration) กับหน่ วยงานต่างๆ ใน
โครงการทีม
่ ี impact ต่อสังคม
o มหาวิทยาลัยควรทํา Public Engagement with research ให ้มากขึน
้ ควรถามตัวเองว่า how to
reach particular audience, how to deliver knowledge for change
o ใน REF รอบต่อไปคือในปี 2019 HEFCE จะเน ้นการประเมินความร่วมมือกับต่างประเทศให ้มากขึน
้ ทัง้
ประเทศทีพ
่ ัฒนาแล ้ว และกําลังพัฒนา
o และยัง ให ้แง่ค ด
ิ ว่า ในโครงการความร่ว มมือ ระหว่า งศาสตร์ต่า งๆ กับ สัง คมนั น
้ นั ก วิจั ย ควรคํ า นึงถึง
distance issue หรือ sense of distance ด ้วยเช่น เรือ
่ งของเวลา ภาษา ตลอดจน equal partnership
เพือ
่ ลดปั ญหาต่างๆ ทีอ
่ าจจะเกิดขึน
้ ได ้กับโครงการวิจัยร่วม
 หัวข ้อทีส
่ าม คือ “Collaboration and interdependence: universities as anchor institutions” โดย
ึ ษาของมหาวิทยาลัย
Nancy Cantor, Chancellorจาก Rutgers University, Newark, USA เป็ นกรณีศก
Rutgers ทีเ่ มือง Newark รัฐนิวเจอร์ซ ี่ ทีพ
่ ัฒนาความร่วมมือกับเมือง Newark หน่วยงานของรัฐ เอกชน องค์กร
การกุศล อาสาสมัคร และทุกภาคส่วนในเมืองและชุมชนรอบข ้างเพือ
่ พัฒนาเมือง คน สิง่ แวดล ้อม ฯลฯ ในเมือง
Newark ให ้มีชวี ต
ิ /สถานะทีด
่ ข
ี น
ึ้ วิทยากรได ้ให ้แง่คด
ิ หลายประการ เช่น
o จงให ้ความสํ า คัญ กับ เพื่อ นบ ้าน เพราะเขาไม่ใ ช่ค นที่ม ีพ ื้น ที่อ ยู่ใ กล ้เราเท่า นั ้น แต่จ ะสามารถสร ้าง
collective collaboration กับเราได ้
o ทําอย่างไรจะเปลีย
่ นแนวคิด don’t talk to stranger มาเป็ น listening to stranger ได ้
o การสร ้าง Collaborative Institutional Impact กับชุมชน สังคมทีม
่ หาวิทยาลัยตัง้ อยูน
่ ัน
้ มหาวิทยาลัย
ต ้องเป็ น anchor institute เพือ
่ ประโยชน์ในการทํา place-based engagement ซึง่ ประกอบด ้วย
3 ปั จจัยคือ
 More anchor in place: มหาวิทยาลัยควรหาหน่วยงานอืน
่ ๆ ในพืน
้ ทีม
่ าร่วมมือกันทํางาน
และควร open up to local context and favor of global issue ด ้วย
 More inclusive of talent: พยายามเชิญคนในชุมชน/สังคมรอบๆ มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ
คนด ้อยโอกาสทีม
่ ค
ี วามสามารถเข ้ามาในมหาวิทยาลัยให ้มากขึน
้ และควรสร ้าง community
of experts ของเมือง
 More responsible for democracy : มหาวิทยาลัยต ้อง share power กับภาคีหุ ้นส่วน ให ้
่ วชาญ
เขาเป็ นผู ้นํ าในประเด็นทีเ่ ขามีความเชีย
ทัง้ นี้ ต ้องคํานึงถึง Collaborative Infrastructure ด ้วยเพือ
่ ความยาวนานและต่อเนือ
่ งของโครงการ
ความร่วมมือ
 หัวข ้อทีส
่ ี่ คือ “The future of collaboration: creating the conditions for collaboration to thrive” โดย
Trevor MacMillan, Vice Chancellor, Keele University และเป็ น HEFCE’s Knowledge Exchange Champion
ได ้นํ าเสนอว่า ในการสร ้างความร่วมมือนัน
้ ประกอบด ้วย 4 คํา คือ why?/who with?/do what?/where? ซึง่ ใน
ทัง้ 4 ประเด็นนี้ ต ้องมี excellence ในทุกเรือ
่ ง วิทยากรได ้ให ้ข ้อมูลว่า HEFCE มีการให ้ทุน “Connecting
Capability Fund” จํานวน 100 ล ้านปอนด์แก่มหาวิทยาลัยในโครงการวิจัยทีร่ ่วมมือกับหน่วยงานอืน
่ ๆ เพือ
่
พัฒนาสูเ่ ชิงพาณิชย์ ซึง่ วิทยากรได ้ยกตัวอย่างโครงการ Midlands Innovation ซึง่ เป็ นโครงการความร่วมมือ
ของมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลกกับภาคส่วนอืน
่ ๆ ในย่าน Midlands โดยมี Keele University เป็ นส่วนหนึง่ ของ
Midland Innovation ด ้วย โดยแนวคิดเบือ
้ งหลังการให ้ทุนนีค
้ อ
ื กระตุ ้นให ้มหาวิทยาลัยและภาคส่วนต่างๆ มี
การทํางานร่วมกันมากขึน
้ ภายใต ้ concept ทีว่ า่ Individually we are strong, Together we are stronger
2. Working sessions
Working session เป็ นการประชุม/สัมนาในห ้องย่อยซึง่ มี 5 session ในทัง้ 2 วัน โดยในแต่ละช่วง มีห ้องย่อย
ให ้เลือก 5-6 ห ้องตามความสนใจของแต่ละบุคคล รูปแบบการประชุม/สัมนามีทัง้ ทีเ่ ป็ น mini plenary, workshop,
roundtable ทีค
่ รอบคลุม theme ทัง้ สาม theme คือ Practice, Principles, Prospects เช่น
Mini plenary มีหัวข ้อต่างๆ ในแต่ละห ้อง ดังนี้ Leading engagement/ The Great Public Engagement
Debate/ Strategic approaches to collaboration/ IRIS: bringing the cutting edge to the classroom/
Mapping the landscape of collaboration
Workshop หากแยกเป็ นกลุม
่ ๆ จะมีประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเรือ
่ งต่างๆ ดังนี้

การทํางานร่วมก ับภาคสว่ นต่างๆ เช่น Museum-university partnerships: what have we learned?
(WS)/ What makes a good collaboration between a researcher and an artist?/ Underserved
audiences/Rethinking engagement for health/ Partnering with parents to inspire STEM futures/ Bristol
Fun Palaces: exploring local collaboration/ Geographic diversity: classifying Canadian community
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campus Engagement /Global collaborations/ Ethics, evaluation and collaboration/ Co-production in
practice/ Social innovation: nurturing quality collaboration/ How is knowledge constructed with
communities?/ Values-focused collaboration and engagement/ Festivals and collaborative engagement

การพ ัฒนาบุคลากรด้าน engagement เช่น Public engagement professional services: what are our
CPD needs?/ Tackling engagement training challenges Community researchers in the UK
ความรู ้ /แนวคิด/โครงการใหม่ๆ ทีเ่ กีย
่ วข้อง เช่น NUCLEUS: bringing the RRI concept into Reality/
Creating public engagement networks/ Can public engagement be truly democratic?/ Collaboration and
policy sensitive research/ Risky business: collaboration in a risk-averse context/ Data dialogue
conversations about research and service development/ Rethinking Research Partnership into practice”/
Catalyst Seed Fund institutions: what next?
นอกจากนี้ ในปี นี้ ยังมีสว่ นทีเ่ ป็ น Thinking space เพิม
่ เข ้ามาในช่วงบ่ายของแต่ละวัน เพือ
่ เป็ นทางเลือกให ้ผู ้เข ้าร่วม
ได ้เลือกเข ้าไปแสดงความคิดเห็นได ้อีกด ้วยโดยมีมหาวิทยาลัยทีส
่ นใจมาเป็ น host เช่น
 Mhairi Stewart, University of St Andrew เป็ น host นํ าการเสวนาประเด็น “The Ethics of Public
Engagement :developing practice”
 Suzanne Spicer, University of Manchester เป็ น host นํ าการเสวนาประเด็น “A Quality framework for
public engagement : how can we support people to develop quality engagement practice?”
 Penny Vincent, Staffordshire University เป็ น host นํ าการเสวนาประเด็น “Engagement and
partnership : learning from others”
3. Poster Party& Encounters
Poster party & Encounters จัดในช่วงเย็นของวันแรกโดยมี Poster จํานวน 27 โครงการมานํ าเสนอพร ้อมทัง้ มี
นักวิจัยมาอธิบายให ้ฟ้ ง ทัง้ นี้ จะมีทงั ้ โครงการทีด
่ ําเนินการเสร็จแล ้ว กําลังดําเนินการ และกําลังคิดจะดําเนินการ เพือ
่
มาขอความคิดเห็นและแลกเปลีย
่ นความรู ้กับผู ้เข ้าร่วมการประชุมด ้วย อาทิเช่น NERC Engaging Environments/ A
bottom up approach to embedding PER/ Co-creation-what, why and how/ Superhero science: agents of
A.W.E.S.O.M.E/ Breath lab/ Online engagement with Kenya researchers and students/ Improving
clinical trial information through researcher-patient collaboration/ Heart in your hands: bioengineering
art fusion เป็ นต ้น นอกจากนี้ ยังมีกจิ กรรมของ NCCPE มาจัดแสดงในส่วน Poster ด ้วย เช่น Engage Watermark,
Research for All, Engage Academy/ Engage Researchers’ Academy เป็ นต ้น
ต ัวอย่าง Poster เรือ
่ ง Heart in your hands: bioengineering art fusion โดย Matthew Allinson จาก King’s
College (Note: poster หัวข ้อนี้ รายงานโดย ภญ.ดร.สรชา ธรรมภิวฒ
ั นา)
่ King’s and Rusty Squip ในการผลิตหัวใจจากซิลโิ คนโดยใช ้
ผู ้วิจัยได ้ร่วมมือกับบริษัทสร ้างสรรค์งานศิลปชือ
เทคนิคการพิมพ์แบบ 3D
รูปหัว ใจนี้ เมือ
่ ใส่ในมือของคนพร ้อมสายรั ด ข ้อมือจะเห็ นอัตราการเต ้นของหัวใจได ้
โครงการนี้เป็ นตัวอย่างทีด
่ ท
ี เี่ น ้นให ้เห็นว่า ความร่วมมือข ้ามศาสตร์ระหว่างนั กวิทยาศาสตร์กับนั กศิลปะ สามารถนํ า
เรือ
่ งยากๆ มาสร ้างสรรค์ผลงานศิลปทีเ่ ข ้าใจได ้ง่ายๆ ซึง่ เป็ นประเด็นสําคัญในการทํ าให ้สังคมเข ้าใจประเด็นยากๆ
ของวิทยาศาสตร์ได ้
ต ัวอย่าง working session เรือ
่ ง Mapping landscape of collaboration ซึง่ NCCPE ได ้พัฒนา
เครือ
่ งมือ/framework ขึน
้ มาเพือ
่ ช่วยให ้นักวิจัยได ้ใช ้ประกอบในขัน
้ ตอนการวางแผนโครงการวิจัย การบริหารจัดการ
และการประเมินผลโครงการ เพือ
่ ให ้มั่นใจว่า โครงการวิจัยนัน
้ ๆ มี impact เกิดขึน
้ กับสังคมทัง้ นี้ NCCPE ได ้นํ าเสนอ
framework
นี้แ ละขอให ้ผู ้เข ้าร่ว มการประชุม ทดลองใช ้กับ โครงการวิจั ย ของตัว เองแล ้วแสดงความคิด เห็ นว่า
framework นี้ ใช ้งานง่ายหรือไม่ มีประโยชน์ตอ
่ การวางแผนโครงการวิจัยหรือไม่ จะใช ้ framework นีเ้ ป็ นเครือ
่ งมือ
ในการวางแผนโครงการใหม่หรือไม่ มีประเด็นใดทีย
่ ังขาดอยูห
่ รือไม่ หรืออยากเปลีย
่ นแปลงอะไรบ ้างใน framework
นี้ ภาพของ framework ดังกล่าวมีแสดงข ้างล่างนี้
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ต ัวอย่าง working session เรือ
่ ง Data dialogue : conversations about research and service development
จากการทีป
่ ระเทศอังกฤษมีฐานข ้อมูลทางด ้านสุขภาพหลายฐานข ้อมูล แต่ละฐานข ้อมูลมีข ้อมูลทีแ
่ ตกต่างกัน
่ มโยงกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า นั กวิจัย/นั กวิทยาศาสตร์ของประเทศสหราชอาณาจักร มีการนํ า ข ้อมูล
และไม่มก
ี ารเชือ
้ จึงมีนักวิจัยจาก University of Manchester ร่วมกับ Health
เหล่านีไ้ ปใช ้ประกอบการทําวิจัย/พัฒนาค่อนข ้างน ้อย ดังนัน
่ สารกับสังคมในพืน
e-Research Centre, Connected Health Cities ได ้ร่วมกันศึกษาและพัฒนาหาแนวทางในการสือ
้ ที่
ภาคเหนือตอนบนของอังกฤษ (Greater Manchester, North West Coast, North East and North Cumbria,
Connected Yorkshire) ให ้ตระหนั กถึงความสําคัญของข ้อมูลสุขภาพ รวมทัง้ สนั บสนุนให ้นั กวิจัยนํ าข ้อมูลเหล่านี้มา
่ ประโยชน์ในการติดตาม การดูแลรักษาคนไข ้โรคนัน
้ ๆ ให ้มีประสิทธิภาพมากขึน
้ ทัง้ นีค
้ ณะ
ศึกษา วิเคราะห์ในเชิงลึก เพือ
นักวิจัยได ้ดําเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับชุมชน/สังคม หลายกิจกรรม เช่น 1) Festival Activities เพือ
่ สร ้างความตระหนัก
่ ให ้ชุมชนมาร่วมพัฒนา health
แก่สงั คมว่า Data มีความสําคัญอย่างไร 2) Co-designing mobile phone apps เพือ
application บนมือถือเพือ
่ ให ้มีข ้อมูลทีเ่ ป็ นประโยชน์ตอ
่ การดูแล/รักษาในอนาคต 3) Using Social Media โดยเฉพาะ
่ สารกับสังคมผ่านการรณรงค์เรือ
twitter ในการสือ
่ ง #DATASAVESLIVES เป็ นต ้น
ต ัวอย่าง Working session : The Great Public Engagement Debate (Mini plenary)
ิ ารก่อตั ง้
เป็ นโครงการวิจั ย ร่ว มระหว่า งสองมหาวิท ยาลัย ที่มค
ี วามแตกต่า งกัน ในหลายๆ ด ้าน (เช่น ประวัต ก
เกณฑ์ในการถูกประเมิน และประเภทนักศึกษา) คือ University of Aberdeen และ Aberdeen Wellcome Trust ISSF
เพือ
่ ศึกษาว่า จะ embed public engagement เข ้าไปในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอย่างไร Session นี้ ได ้แสวงหา
คําตอบ โดยมีการตัง้ คําถามหลักเกีย
่ วกับ Public engagement คือ Should public engagement be a mandatory

requirement in all research?

่ kahoot มาช่วย โดยมีคําถาม
ในระหว่าง session มีการสํารวจความคิดเห็นแบบออนไลน์ โดยใช ้โปรแกรม ชือ
แล ้วให ้ผู ้เข ้าร่วมเลือกตอบหนึง่ คําตอบ (agree/ strongly agree/ somewhat agree/ don’t agree/ don’t know)
นอกจากนี้ ยังมีการแบ่งผู ้เข ้าร่วมเป็ น 2 กลุม
่ ใหญ่ แล ้วใช ้เทคนิคการโต ้วาทีในการแสดงความคิดเห็นในประเด็นทีก
่ ําหนด
่ ทีเ่ ห็นด ้วยแสดงความ
คือ “Should Public Engagement be a mandatory requirement in all research?” กลุม
คิดเห็นว่า การวิจัยจะได ้ผลงานทีด
่ ม
ี ี impact ต ้องมีการทํ างานกับสังคม ส่วนคนทีไ่ ม่เห็นด ้วย ได ้โต ้แย ้งว่า เป็ น top
down approach อาจทําให ้คนไม่อยากทําวิจัย และหากมหาวิทยาลัยไม่ม ี reward and recognition ให ้นักวิจัยก็ไม่ควร
เอามากําหนดเป็ นนโยบาย เป็ นต ้น ซึง่ วิธก
ี ารเหล่านี้ ทําให ้ session ไม่น่าเบือ
่ และเปิ ดโอกาสให ้ทุกคนมีสว่ นร่วมด ้วย
ตัวอย่างคําถามในการสํารวจความคิดเห็น
1. Are REF and research impact agenda derailing public engagement?
2. The public should have more say in research funding decisions. Thought?
3. Should public engagement become an externally assessed accreditation similar to Athena SWAN?
4. Discipline/grant-funded PE roles are giving a distorted picture of sector culture change. Comments?
นอกจากนี้ ยังมีสว่ นทีเ่ ป็ น encounters อีก 14 เรือ
่ ง เพือ
่ ให ้ผู ้สนใจในเรือ
่ งใดเรือ
่ งหนึง่ ได ้มีโอกาสมาทดลอง
ปฏิบัต ิ หรือนั่ งปรึกษาหารือกับนั กวิจัยในประเด็นนั น
้ ๆ ได ้อย่างเต็มที่ เพือ
่ ความเข ้าใจมากยิง่ ขึน
้ อาทิเช่น The Secret
Ingredient for Sustainable Growth in Public Engagement / Of Mice and Dementia / Breaking down the
barriers / Swallow Pill, Getbetter: Design a Clinical Trial / Public engagement, creative collaborations and
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long-term benefits demonstrated with origami / Digimakers / Animating Science: Turning STEM into
STEAM / Suppress the Mess! An educational board game to demystify cancer / Changing the face of
criminal identification / Tattoo my science / Life Echo: experience the future of memory / Tales from
ACCOMPLISSH: Using a dialogue platform, accomplishing impact in Europe / Body Brain Bingo / Storyfying
a way to public engagement
ึ ษาดูงานมหาวิทยาล ัยและบริษ ัททีม
การไปศก
่ ค
ี วามร่วมมือก ับมหาวิทยาล ัย
คณะผู ้บริหารได ้ไปศึกษาดูงานมหาวิทยาลัย 4 แห่งในเมือง Bristol และ กรุงลอนดอน คือ University of the
West of England (UWE), University of Bristol (UoB), Queen Mary University of London (QMUL) และ
University College London (UCL) Institute of Education (IOE) รวมทัง้ บริษัท 1 แห่งคือ Airbus ในเมือง Bristol
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. University of the West of England (UWE)
University of the West of England (UWE) เดิมเป็ นวิทยาลัยเทคนิค ได ้รับการยกวิทยฐานะเป็ นมหาวิทยาลัย
ในปี 1992 มีนักศึกษาจํานวน 27,000 คน มีอาจารย์ 3,000 คน เปิ ดการเรียนการสอนเป็ น 4 คณะคือ Arts, Creative
Industries and Education / Business and Law / Environment and Technology / Health and Applied Sciences
มหาวิทยาลัย UWE เป็ นสมาชิกในเครือข่าย University Alliance ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ น ้นด ้านเทคนิคและวิชาชีพ มี
สมาชิก 18 แห่งทั่วสหราชอาณาจักร
UWE เป็ นหนึง่ ใน 25 มหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษทีม
่ อ
ี ัตราการได ้งานทําของบัณฑิตสูงมาก ซึง่ ข ้อมูลในปี
ทีผ
่ ่านมาคือ 96% ในด ้านการสํารวจความพึงพอใจของนั กศึกษาเกีย
่ วกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในปี 2016
นั น
้ UWE ได ้รับคะแนนสูงมากถึง 87% นอกจากนีใ้ นปี 2017 UWE ยังได ้ Silver rating ในด ้านการประเมินการจัดการ
เรียนการสอนตามเกณฑ์ของ Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF) ของ HEFCE ด ้วย
นอกจากนี้ UWE ยังเป็ น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัยทีม
่ ี University Enterprise Zone สําหรับธุรกิจมากกว่า 70 บริษัท และมี
Robotics Lab ทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ในสหราชอาณาจักรอีกด ้วย
ยุทธศาสตร์ของ UWE 2020 เน ้น 4 ประเด็นคือ
1. การเรียนการสอนทีโ่ ดดเด่น (Outstanding learning) - high quality, relevant and engaging practiceoriented learning experience
2. บ ัณฑิตทีม
่ ค
ี วามพร้อมและมีความรูค
้ วามสามารถ (Ready and able graduates) - applied, professional
focus, underpinned by practice, applied research, scholarship and employer engagement
ั
3. การทําวิจ ัยทีม
่ ผ
ี ลกระทบต่อสงคม
(Research with impact) - research that meets the needs of our
community
4. การสร้างภาคีอย่างมียท
ุ ธศาสตร์ (Strategic partnerships) - strategic links to enhance the global
reputation, health, sustainability and prosperity of the University, Bristol and our wider region
ึ ษาดูงานที่ UWE มี 2 ประเด็นคือ
ประเด็นทีไ่ ปศก
 Research with Impact by Richard Bond, Head of Research Administration Glenn Lyons,
Associate Dean (Research and Enterprise) FET and Olena Doran (Professor in Biomedical
Research. Associate Dean (Research)
 University-Industry Collaboration with Airbus โดย Prof.Yufeng Yao และ Dr.Steven Wright
้ UWE จะเน ้น 3 เรือ
่ ง คือ
1.1 ในประเด็น Research with Impact นัน
Research excellence - impact on peers
•
Engagement and impact - impact on society
•
Integration of teaching and research - impact on students โดยเน ้นประเด็นต่อไปนี้
•
Research-informed programmes – research informs programme design, curriculum content
•
and delivery
Researcher-led teaching - research-active staff make a direct contribution to teaching
•
Research-informed learning – the acquisition of practical research and critical thinking
•
skills
Research-informed teaching –pedagogic research utilised to promote teaching excellence
•
ึ ษา Research with Impact : “Bristol Green Capital Partnership (BGCP); A Case Study of
กรณีศก
University and City Engagement” นํ าเสนอโดย Professor James Longhurst, Assistant Vice-Chancellor :
Environment & Sustainability
BGCP เป็ นโครงการความร่วมมือขนาดใหญ่ระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สังคม หลายภาคส่วนในเมือง Bristol เริม
่ ตัง้ แต่ปี 2007 ในการทําให ้ Bristol เป็ นเมืองสีเขียวและเมืองแห่งความยั่งยืนใน
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ฐานะเป็ นเมืองหนึง่ ในทวีปยุโรป โดยมีหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ เข ้าร่วม 820 หน่วยงาน ซึง่ ในจํ านวนนี้มบ
ี ริษัทเอกชน
60% องค์กรการกุศล 36% และองค์กรของรัฐ 4%ในด ้านงบประมาณนัน
้ ได ้รับการสนับสนุนจากองค์กรในเมือง Bristol
9 แห่ง รวมทัง้ จาก UWE โครงการนีไ
้ ด ้ดําเนินงานมาครบรอบ 10 ปี ในปี 2017 นีโ้ ดยได ้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
่ วามยั่งยืน 5 เรือ
ในเมือง Bristol โครงการนี้ม ี theme ในการทํ างานเพือ
่ ก ้าวไปสูค
่ งคือ Energy, Food, Nature,
Transport, Resources โดยมีโครงการต่างๆ ทีบ
่ รู ณาการทัง้ 5 theme เข ้าด ้วยกัน ตัวอย่างโครงการ เช่น Shaping
critical policy for sustainability + engaging members/ How Bristol can play its part in addressing global
challenges/ Developing student + academic links with sustainability organisations/ Enabling engagement in
action on this critical cross-cutting issue
่ เี รียกว่า Bristol Method
จากการทีโ่ ครงการ BGCP นี้ ได ้ดําเนินการมา 10 ปี แล ้ว จึงมีตัวอย่างและบทเรียนทีด
ขึน
้ มาเพือ
่ เผยแพร่และแลกเปลีย
่ นกับคนในเมืองอืน
่ ๆ ทั่วโลก ทีต
่ ้องการพัฒนาเมืองให ้เป็ นเมืองแห่งความยั่งยืน เฉกเช่น
Bristol
ทีไ
่ ด ้รั บการคัด เลือกให ้เป็ น European
Green
Capital
ตัง้ แต่ปี
2015 รายละเอีย ดมีปรากฏที่
https://www.bristol2015.co.uk/method/
้ ังมีการถอดบทเรียนเรือ
่ ง “How to use partnerships to drive change” ด ้วยเพือ
่ ให ้ตระหนักถึง
นอกจากนีย
พลังของการทํ างานร่วมกับภาคส่ว นต่างๆ รวมทัง้ วิธก
ี ารดึงดูดคนทีม
่ ค
ี วามสนใจเหมือนกันเข ้ามาในโครงการ โดยใช ้
โครงการ Bristol
Green
Capital
Partnership
(BGCP) เป็ นตั ว อย่ า ง รายละเอีย ดมีป รากฏที่
https://www.bristol2015.co.uk/method/transforming-city/
1.2 University-Industry Collaboration with Airbus
่ ด
ื หยุน
่ มีประสิทธิภาพ
UWE มีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมหลายประเภทเพราะมีระบบการบริหารจัดการทีย
แต่ทส
ี่ นใจคือ ความร่วมมือกับ Airbus ในด ้าน Aerospace Engineering โดยมีวท
ิ ยากร 2 คน คือ Prof.Yufeng Yao
และ Dr.Steven Wright ผู ้ซึง่ มีประสบการณ์ในการทํางานร่วมกับ Airbus และ Rolls Royceกว่า 20 ปี ขณะนี้ UWE มี
ความร่วมมือกับ Airbus ในด ้าน automobiles, robots และ fastest car
่ ต ้นจากการ
Dr.Wright ได ้นํ าเสนอว่า 1) research projects ระหว่างนักวิจัยของมหาวิทยาลัยกับของบริษัท เริม
่ วชาญและสนใจ
ทีน
่ ั กวิจัยของมหาวิทยาลัยไปเป็ นวิทยากรรับเชิญในสถานทีต
่ า่ งๆ โดยนํ าเสนอเรือ
่ งทีต
่ ัวเองมีความเชีย
(ซึง่
แล ้วนั กอุตสาหกรรมจะติดต่อมาพร ้อมกับหัวข ้อหรือประเด็นทีต
่ ้องการศึกษาวิจัย ซึง่ หัว ข ้อนี้ มีทัง้ top-down
่
่
ส่วนมากจะเป็ น outcome driven) และ bottom up (ซึงส่วนมากจะเป็ น technology driven) 2) ในการสือสารกับ
บุคลากรของบริษัทนัน
้ ต ้องใช ้วิธก
ี ารทีแ
่ ตกต่างกัน เช่น วิศวกร ต ้องการ ระบบ รูปแบบในการทํางาน (work pattern) แต่
่ ทํางานวิจัยแล ้วเสร็จ นักวิจัยควร
นักอุตสาหกรรมต ้องการ การสาธิต (demonstration) ไม่ชอบการทดลอง 3) และเมือ
ไปนํ าเสนอผลในการประชุมนานาชาติทจ
ี่ ัดโดยภาคอุตสาหกรรมด ้วยเพือ
่ หาโอกาสใหม่ๆ
ั
ึ ษาดูงานที่ UWE
ข้อคิด/ข้อสงเกต/ความรู
ใ้ หม่ทไี่ ด้ร ับจากการไปศก
1. UWE ให ้ความสนใจทีจ
่ ะพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทยเป็ นอย่างมาก จะเห็น
ได ้จากการที่ UWE ได ้จัดส่งข ้อมูลประชาสัมพันธ์เกีย
่ วกับทุน Newton Fund มาให ้ผู ้เขียนเพือ
่ เผยแพร่ให ้ผู ้ร่วม
เดิน ทางก่อ นที่จ ะเดิน ทางไปสหราชอาณาจั ก ร เพื่อ เสนอให ้มหาวิท ยาลั ย ของประเทศไทยเขีย นข ้อเสนอ
โครงการร่วมกันเพือ
่ ขอรับทุนนี้ โดยมีข ้อกําหนดว่าต ้องมีมหาวิทยาลัย บริษัท/ภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย
และ มหาวิทยาลัยในอังกฤษเป็ นหุ ้นส่วนในการทํางาน
2. UWE ไม่มห
ี น่วยงานทีด
่ ูแลด ้าน Public Engagement โดยตรง แต่สามารถทํ างานกับสังคมได ้อย่างมี
ประสิทธิภาพผ่านระบบบริหารจัดการของResearch Administrationและมหาวิทยาลัยมี Research Centre
มากกว่า 20 ศูนย์ทเี่ น ้นการวิจัยเฉพาะทางและมีความเข ้มแข็งมาก
3. UWE ให ้ความสนใจในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี จึงได ้อาสาสมัครเข ้าร่วม
การประเมิน Teaching Excellent and Student Outcomes Framework (TEF) ทีส
่ นับสนุนโดยหน่วยงานให ้
ทุนของอังกฤษคือ HEFCE ซึง่ เริม
่ ในปี 2016 โดย HEFCE มีวัตถุประสงค์เพือ
่ ให ้การรับรองและให ้รางวัลแก่
มหาวิทยาลัยทีม
่ ค
ี วามเป็ นเลิศด ้านการสอน การเรียนรู ้ และ outcomes ของนั กศึกษาในระดับปริญญาตรี และ
เพือ
่ เป็ นการให ้ข ้อมูล แก่นัก เรีย นในการพิจ ารณาเลือ กมหาวิท ยาลัย ต่อไป สํ า หรั บ รางวัล /การรั บ รอง จะมี 3
ประเภท คือ Gold, Silver and Bronze Award ผู ้พัฒนาเกณฑ์และตัวชีว้ ัดต่างๆ นี้ คือกระทรวงศึกษาธิการของ
อั ง กฤษ สํ า หรั บ ในปี แรก คือ 2016 มีม หาวิท ยาลั ย จากสหราชอาณาจั ก รสมั ค รเข ้าร่ ว ม 293 แห่ง โดยมี
มหาวิทยาลัยทีไ่ ด ้ Silver Award มากทีส
่ ด
ุ คือ 115 แห่ง รองลงมาคือ Gold award จํ านวน 60 แห่ง และ
Bronze 53 แห่ง
่ วชาญทีเ่ คยทํางานกับ Airbus, Rolls Roy เกือบ 20 ปี มาทํางานเป็ น
4. มหาวิทยาลัย UWE สามารถดึงดูดผู ้เชีย
นักวิจัยและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยได ้ ซึง่ มีประโยชน์ตอ
่ การเรียน การสอน และการวิจัยเป็ นอย่างมาก
5. ในเรือ
่ งการทํางานร่วมกับภาคอุตสาหกรรมนั น
้ จุดเริม
่ ต ้นสําหรับคนทีไ่ ม่ม ี connection กับภาคอุตสาหกรรมมา
ื่ เสียง โดยเฉพาะทีจ
่ ช
ี อ
่ ัด
ก่อน คือการไปนํ าเสนอบทความ/ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัย ในการประชุมสัมมนาทีม
่ วชาญในเรือ
โดยสมาคมวิชาชีพ เพือ
่ เป็ นการประชาสัมพันธ์ให ้คนอืน
่ ๆ ทราบว่า เรามีความเชีย
่ งอะไร
6. UWE มีการจ ้างให ้บริษัท Oxford Economics มาศึกษาผลกระทบของมหาวิทยาลัยต่อเศรษฐกิจในพืน
้ ที่ South
่ “The Economic Impact of the University of the West of
West of England แล ้วนํ าเสนอเป็ นรายงานชือ
ิ อ
ื การมีงานทํา การจ ้างงาน และการเสียภาษี ตอ
่ รัฐจากการศึกษา
England” ในการประเมินนี้ จะประเมิน 3 มิตค
พบว่าในปี 2014/15 UWE เป็ นมหาวิทยาลัยทีใ่ หญ่ทส
ี่ ด
ุ ใน South West of England โดยมีนักศึกษามากกว่า
27,000 คน มหาวิทยาลัยมีการจ ้างงานบุคลากรจํานวน 3,549 คน ซึง่ ทําให ้เกิดการสร ้างงาน 8,280 งานใน
ิ าคนี้ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได ้สนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักเรียนด ้อยโอกาสในพืน
้ ทีจ
่ ํานวน 1,600 คน
ภูมภ
เป็ นเงินจํ านวน 400 ล ้านปอนด์ ยิง่ ไปกว่านั น
้ มหาวิทยาลัยยังได ้เสียภาษี ให ้รัฐจํานวน 88.7 ล ้านปอนด์ ส่วน
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จํานวนนั กศึกษาทีจ
่ บจากมหาวิทยาลัย 6,722 คนนัน
้ มาทํางานในภูมภ
ิ าคนี้ โดยเป็ นพยาบาล 934 คน เป็ น
วิศวกร 373 คน และเป็ นนักคอมพิวเตอร์ 250 คน
7. Oxford Economics เป็ นบริษัทของ Business School ของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ก่อตัง้ ขึน
้ ตัง้ แต่ปี 1981
่ รึกษา จัดทํ ารายงาน
เพือ
่ หารายได ้ โดยให ้บริการ economic forecasting and modeling และเป็ นทีป
คาดการณ์ ประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคม และวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจแก่บริษัทและสถาบันการเงิน
ทัง้ ในสหราชอาณาจักรและต่างประเทศ 200 ประเทศ มีลก
ู ค ้าเป็ น ภาคอุตสาหกรรม 100 ประเภทใน 3,000
York,
เมืองทั่วโลก บริษัทนี้มส
ี ํานั กงานใหญ่ท ี่ Oxford
และมีสาขาอยู่ในเมืองต่างๆ ทั่วโลก เช่น New
Chicago, Paris, Milan, Singapore, Dubai มีบค
ุ ลากรมากกว่า 300 คน ทํางานเต็มเวลา รวมทัง้ มี
่ วชาญด ้านอุตสาหกรรม และ business editor มากกว่า 200 คน
นักเศรษฐศาสตร์ ผู ้เชีย
2. University of Bristol (UoB)
University of Bristol ก่อตัง้ ในปี 1876 ในฐานะ University College ต่อมาในปี 1909 ได ้รับการสถาปนาเป็ น
ิ ธิเท่าผู ้ชาย มหาวิทยาลัยนี้
University of Bristol ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในอังกฤษทีร่ ับผู ้หญิงเข ้าศึกษาโดยมีสท
เป็ นสมาชิกของ Russell Group ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ น ้นการวิจัย เปิ ดสอน 6 คณะ คือ Arts, Biomedical Sciences,
Health Sciences, Social Sciences and Law, Engineering, Sciences โดยเปิ ดสอนมากกว่า 200 หลักสูตรสําหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มีนักศึกษารวม 22,278 คน
University of Bristol ได ้รับการจัดอันดับที่ 37 ของมหาวิทยาลัยโลกจาก QS World University Ranking ในปี
2015-16 ซึง่ เป็ นมหาวิทยาลัยทีม
่ อ
ี ายุน ้อยทีส
่ ด
ุ ใน 40 มหาวิทยาลัยทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในโลก และถูกจัดโดย QS, THE, ARWU
อยูใ่ น 10 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยทีด
่ ท
ี ส
ี่ ด
ุ ในสหราชอาณาจักร มีนักเรียนสมัครเข ้าเรียนใน UoB โดยเฉลีย
่ 6.4 ต่อ 1
คนในสาขาวิทยาศาสตร์ และ 13.1 ต่อ 1 คนในสาขาแพทยศาสตร์ นอกจากนี้ หากพิจารณาตาม 2014 Research
Excellent Framework (REF) แล ้ว University of Bristol จะอยูใ่ นอันดับ 9 ของสหราชอาณาจักรในด ้าน research
power
2.1 ยุทธศาสตร์ของ University of Bristol มี 6 ด ้านคือ
1) Education and the student experience
2) Research, innovation and partnerships
3) Our staff and ways of working
4) Internationalisation and global relations
5) Physical and digital infrastructure
6) Sustainability
ในการไปศึกษาดูงานนี้ ได ้ไปศึกษาเรือ
่ ง 1) Public Engagement Unit ของมหาวิทยาลัย 2) Engaging with
ึ ษาการทํางานเพือ
Business และ 3) กรณีศก
่ สังคม รายละเอียดของการศึกษาดูงาน มีดงั นี้
ั
2.2 ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาล ัยทีเ่ น้นการทํางานเพือ
่ สงคม
(The Engaged University strategy) โดย
Kate Miller, Head of Public Engagement Unit
ั ทัศน์ของมหาวิทยาลัยนี้
1) การทํางานกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัยคือหัวใจหลักของวิสย
่ งและมีคณ
ุ ภาพระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
2) การเป็ นมหาวิทยาลัยเพือ
่ สังคม หมายถึง การทํางานในเชิงลึก ต่อเนือ
ภาคีหุ ้นส่วน ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสีย และชุมชนสังคม
3) การทํางานเพือ
่ สังคม หมายถึง “a two-way process of interaction and listening, with the goal of
generating mutual benefit”
4) ในการวางยุทธศาสตร์นัน
้ จะมองภาพรวมของทุกอย่างทุกวิถท
ี างในการทํางานกับสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ํ ค ัญในการทํา public engagement
2.3 การลําด ับความสา
1) เน ้นวัฒนธรรมในการทํางานร่วมกับภาคี/หุ ้นส่วนภายนอกมหาวิทยาลัย: เพราะภาคี/หุ ้นส่วนทําให ้งานของเรา
พัฒนาดียงิ่ ขึน
้ และส่งผลดีมากขึน
้ กับการวิจัย การเรียนการสอนและ outcomes
่ สังคมให ้เกิดขึน
้ ในทุกระดับ
2) โครงสร ้างพืน
้ ฐาน : มหาวิทยาลัย ได ้จัดสิง่ แวดล ้อมเพือ
่ สนับสนุนการทํางานเพือ
3) การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย:
บุคลากรทุกคนและนั กศึกษาจะถูกอบรมให ้ทราบถึงวิธก
ี ารสร ้าง
ความสัมพันธ์ทด
ี่ ก
ี บ
ั หุ ้นส่วน ความร่วมมือ และการทํางานร่วมกัน ทัง้ นีม
้ หาวิทยาลัยมีกลไกในการรับรู ้การทํางาน
่ นขัน
้ เลือ
่ นตําแหน่งด ้วย
กับสังคม การให ้รางวัล การเลือ
4) ประสบการณ์ของนักศึกษา: การทํางานกับสังคมได ้ถูก embedded อยูใ่ นหลักสูตรทัง้ สําหรับนักศึกษาปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา มีการสนับสนุนงานอาสาสมัคร และ students as agent for knowledge exchange
่ สาร :
เราเรียนรู ้จากการทํ า งานกับสังคมและเผยแพร่ความรู ้
5) การสะท ้อนความคิด การติดตาม และการสือ
่ งั คม
เหล่านัน
้ ออกไปสูส
2.4 ทีมงานของ Public engagement มี 3 ทีมทีท
่ ํางานร่วมกัน คือ
1. Public engagement for Research/Teaching
2. Public engagement for Impact
3. Public engagement for Responsibility
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2.5 บทบาทหน้าทีข
่ องทีม Public engagement
1. ให ้คําปรึกษาเพือ
่ พัฒนากิจกรรมทีเ่ กีย
่ วข ้องกับงาน engagement การสร ้างภาคี และการขอทุน อาทิเช่น
 Bespoke support and guidance on developing engagement activities – from ideas
generation to delivery to evaluation
 Providing help with internal and external funding applications for engagement
 Expertise on engagement with range of publics: community organisations, charities,
museums and archives, schools and teachers, and festivals
 Building relationships with external partners through our networks; managing key
partnerships with Bristol Culture, We The Curious, Cabot Learning Federation
2. พัฒนาบุคลากรด ้านนี้ แลกเปลีย
่ นความรู ้ และสร ้างโอกาส
 Providing formal training on engagement and impact through the Bristol Doctoral College
and CREATE programme
 Signposting opportunities: Engagers’ Digest – fortnightly newsletter of engagement news
and opportunities
 Sharing learning and good practice through our Engage conference and Engagement Bites
3. ประสานงานกับแหล่งทุน/กิจกรรมของโครงการทีไ่ ด ้รับทุนสนับสนุน
 Bringing in funding to support innovative engagement that enables us to:
 try new methodologies
 work with different partners/publics
 focus on specific research disciplines
 Ensures we develop our learning and practice as well as giving opportunities for
researchers
4. สนับสนุนการทํางานเพือ
่ สังคมในหลักสูตรของนักศึกษา
 Developing learning activities in real-world settings as part of the curriculum
 Collaborating with Bristol Green Capital Partnership to increase opportunities for students
in their 800+ member organisations
 With UWE, providing a one-stop-shop for organisations wishing to collaborate with us –
Skills Bridge
5. หนุนเสริมให ้ประเด็น engagement and impact เป็ นทีร่ ับรู ้ในวงกว ้าง และมีการ embedded ในโครงสร ้างและ
กระบวนการทํางานของมหาวิทยาลัย
 Supporting oversight of engagement through the Engaged University Steering Group
 Continuing to evolve our engagement strategy and approach
 Tackling barriers to engagement e.g. around payment of partners
 Engagement and impact now included in academic role profiles and
promotion/progression criteria
 Recognising and celebrating excellence through Engagement Awards
2.6 Engaging with business โดย Frances Frith, Business Account Manager; Andrew Wray, Senior
Knowledge Exchange Development Manager, Research & Enterprise Development
UoB แยกการทํ างานกับภาคชุมชนสังคมออกจากการทํ างานกับภาคธุรกิจเอกชน ทัง้ นี้ ในการทํ างานกับภาค
ธุรกิจเอกชนนั น
้ จะมีหน่วยงานอีกหน่วยหนึง่ ดูแล คือ Research & Enterprise Development ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่
ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัย มี Industry Advisory Board ซึง่ ประกอบด ้วย
ศาสตราจารย์ทม
ี่ ค
ี วามรู ้ในศาสตร์ตา่ งๆ คนจากภาคอุตสาหกรรม และ technology transfer staff เป็ นทีป
่ รึกษาในส่วน
การทํ างานกับภาคธุรกิจนี้ จะกล่าวถึงขอบเขตของงาน หลักการสําคัญในการสร ้างภาคี/หุ ้นส่วน กิจกรรมปั จจุบัน และ
incentives, rewards & recognition โดยมีรายละเอียดดังนี้
ขอบเขตของงาน Industry engagement ของ UoB
•
Undergraduate projects
•
Postgraduate projects
•
Consultancy
•
Industrial secondments – either an academic into a company or vice versa
•
Research collaboration
•
Patenting/licensing
•
Spin-out companies
ํ ค ัญในการสร้างภาคีและหุน
หล ักการสา
้ สว่ น
 Many different types of partnership working (e.g. interdisciplinary)
 Understanding the lifecycle of partnerships
 Everybody has a role to play
 Build capacity and capability in each stage of the lifecycle
 Make the University agile and able to provide the necessary support throughout the lifecycle
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Coordinating engagement and engagers across the University
Being proactive in our relationships
Having an overview of relationships and interactions
Developing relationships all along the spectrum, from transactional to strategic
Managing strategic relationships effectively

กิจกรรมปัจจุบ ัน
 Focusing of Industry Advisory Boards
 Pilot Contact Management System
 Development of partnerships portal
 Register of partnerships
Incentives, Reward & Recognition
• Funders want research and impact
• Impact is the effects of research:
• increasing economic performance,
• improving public services and policy,
• enhancing quality of life, health and creativity.
• Most research grants require a plan for engagement and impact
• Engagement with publics, business, government…
ึ ษางาน public engagement ของ UoB
2.7.กรณีศก
2.7.1.The MRC Integrative Epidemiology Unit
เป็ นการศึก ษาปั จจั ย ที่ม ีผ ลต่อ สุข ภาพและความเจ็ บ ป่ วยของประชากร โครงการนี้ ไ ด ้รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การ
ดําเนินงานจาก Medical Research Council โดยมีทม
ี งาน 130 คน ทีม
่ ท
ี ัง้ นั กชีววิทยา และนั กสังคมศาสตร์ จาก 6
สาขาวิชา เช่น mental health, heart disease, cancer, maternal health เป็ นต ้น
2.7.2.Invincible: Mireia Bes, Public Engagement Associate; Kathleen Sedgley, BrisSynBio Scientific

Manager

ั้
เป็ นโครงการความร่วมมือระหว่างนักวิจัยของ UoB (system biologist)กับนักศิลปะในการพัฒนาภาพยนต์สน
เรือ
่ ง Invincible เพือ
่ ให ้ความรู ้เรือ
่ ง Synthetic Biology แก่เด็กๆ และบุคคลทั่วไป แล ้วเผยแพร่ใน youtube
2.7.3.Student Capital: the role of students in city transformation: Fiona Hyland, Deputy Head of

Public Engagement; Hannah Tweddell, Engaged Learning Coordinator

โครงการนีเ้ ป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ Bristol Green Capital Partnership (BGCP) ที่ UWE ได ้นํ าเสนอไปแล ้ว
ทัง้ นี้ โครงการนี้ เป็ นการเน ้นบทบาทของนักศึกษาในการทําให ้เมือง Bristol เป็ นเมืองสีเขียว โดยมหาวิทยาลัยได ้ทํางาน
่ วามยั่งยืน
กับสโมสรนักศึกษา เพือ
่ พัฒนาเมือง Bristol ไปสูค
ั
ึ ษาดูงานที่ UoB
ใ้ หม่ทไี่ ด้ร ับจากการไปศก
ข้อคิด/ข้อสงเกต/ความรู
1. University of Bristol ให ้ความสําคัญกับงาน Public engagement โดยมีหน่วยงาน Public Engagement เพือ
่
สนับสนุนเรือ
่ งนีใ้ นระดับมหาวิทยาลัย
2. ประเด็นสําคัญในการทํา publicengagement คือ ต ้องเป็ น two-ways process และต ้อง listening
่ ํ างานประสานกันในการทํางานกับภาคีภายนอกมหาวิทยาลัย ใน 3 มิต ิ
3. มหาวิทยาลัยนี้ มีหน่วยงาน 3หน่วยทีท
คือ
a. Public engagement ทีเ่ น ้นการทํางานเพือ
่ สังคม
b. Research & Enterprise Development ทีเ่ น ้นการทํางานกับภาคอุตสาหกรรม
c. Policy engagement ทีเ่ น ้นการทํางานในเชิงนโยบาย
4. มหาวิทยาลัยให ้ความสําคัญกับการทํางานร่วมกับภาคี หุ ้นส่วนภายนอกมหาวิทยาลัยเป็ นอย่างมาก โดยถือว่า
เป็ นวัฒนธรรมหลักอย่างหนึง่ ขององค์กร
5. ความหมายของ Industry engagement ของ UoB นัน
้ มีขอบเขตทีน
่ ่าสนใจมาก คือ รวมเอา Project ของ
นั กศึกษาระดับปริญญาตรี โท เอก และการยืมตัวอาจารย์/นั กอุตสาหกรรม เข ้าไปไว ้ด ้วย ในการทํ าเช่นนี้เป็ น
้ ในภาคอุตสาหกรรม รวมทัง้ สามารถ
การสนับสนุนและส่งเสริมให ้ Project ของนักศึกษาเน ้นปั ญหาจริงทีเ่ กิดขึน
นํ าไปใช ้ในอุตสาหกรรมได ้จริง เกิด impact ต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคม
6. มหาวิทยาลัยตัง้ เป้ าหมายว่าภายในปี 2020 นักศึกษาทุกคนของ University of Bristol จะต ้องมีประสบการณ์
ในการทํางานเพือ
่ สังคม เน ้นการจัดการศึกษาเพือ
่ ความยั่งยืน
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3.Airbus
ในการไปศึกษาดูงานที่ Airbus นัน
้ จะมี 2 ช่วง ช่วงแรก เป็ นการฟั งการบรรยายเรือ
่ ง product และ องค์กร ของ
Airbus ช่วงทีส
่ องเป็ นการไปชมห ้องทดสอบ ในช่วงแรก มีวท
ิ ยากร 2 คน มาให ้ความรู ้เบือ
้ งต ้นเกีย
่ วกับ Airbus คือ
้ สายยูเครน ตําแหน่งคือ Wing Structures Engineering Graduate สังกัดหน่วย
Anna Delmas ซึง่ เป็ นคนฝรั่งเศสเชือ
A330 Neo Wing Integration จบปริญญาโทด ้าน Aircraft Structural Design ช่วงเรียนหนังสืออยูเ่ คยมาฝึ กงานที่
่ Pawarit Laosunthara จบการศึกษาด ้าน
Airbus 1 ปี ส่วนอีกคนหนึง่ เป็ นคนไทย ทีเ่ พิง่ เข ้ามาทํางานได ้ 2 เดือน ชือ
วิศวกรรมศาสตร์ Aerospace & Aerothermal Engineering จาก University of Cambridge ปี 2017 มาทํางาน
ตําแหน่ง Landing Gear Engineering Graduate เคยฝึ กงานภาค summer ที่ Siemens Wind Power ในปี 2015 และ
ที่ Prevailing Analysis ที่ Wind Energy Technical Consulting Internship วิทยากรทัง้ สองคนได ้ให ้รายละเอียดดังนี้
Airbus มีอต
ั ราการเติบโตเป็ น 2 เท่าในทุก 15 ปี ทัง้ นี้ มีตวั เลขระบุวา่ มี
 ผู ้โดยสารใช ้บริการ Airbus ถึง 3.6 พันล ้านคน
 มีการสร ้างงานถึง 62.7 ล ้านตําแหน่งทั่วโลก
Airbus family มีหลายขนาด ตัง้ แต่ทน
ี่ ั่ง 100-600 ทีน
่ ั่ง เช่น
 A320 มี 4 รุน
่
o ลักษณะเด่นคือ superior comfort, lowest cost and highest reliability รุ่น A320 neo นัน
้ มี 20%
lower fuel burn
o เป็ นรุ่นทีป
่ ระสบความสําเร็จมากทีส
่ ด
ุ คือ มียอดสัง่ 13,243 ลํา แต่สามารถส่งมอบของได ้ 7,660 ลํา
้ ยังรอส่งมอบอีก 5,583 ลําในแต่ละปี มีผู ้โดยสารเดินทางโดย A320 มากกว่า 6 พันล ้านคน ซึง่
เท่านัน
เทียบได ้ 90 % ของประชากรโลก
o ราคาลําละ 60,000,000 ปอนด์
 A330 มี 5 รุน
่
o ลักษณะเด่นคือเป็ น The World most popular mid-size aircraft รุ่น A330 neo นัน
้ มี 14% lower
fuel burn, more seats, more range
o มีการบิน A 330 ทุกวันเทียบได ้กับการเดินทางไปดวงจันทร์ 15 ครัง้ ในแต่ละวัน
o ราคาลําละ 179,000,000 ปอนด์
 A350 XWB มี 3 รุน
่
o Over 70% advanced materials, Latest generation engines, unique morphing wing
technology
o มียอดสัง่ 847 ลํา แต่สามารถส่งมอบของได ้ 94 ลํา เท่านัน
้ ยังรอส่งมอบอีก 753 ลํา
่ งบินรุน
่ นีม
้ ากกว่า 800 ราย และใช ้เวลาในการผลิตอย่างน ้อยทีส
่ ด
ุ 1 ปี จึงจะสามารถส่ง
o มีลก
ู ค ้าสัง่ เครือ
ได ้
o ราคาลําละ 221,000,000 ปอนด์
 A380
o ถูกออกแบบมา the solution to airport congestion and traffic growth ใช ้เวลาในการ take off
and landing เพียง 2 นาที
o มียอดสัง่ 317 ลํา แต่สามารถส่งมอบของได ้ 213 ลํา เท่านัน
้ ยังรอส่งมอบอีก 104 ลํา
o สีทท
ี่ าในเครือ
่ งบินรุน
่ นีม
้ น
ี ํ้ าหนักประมาณ 500 กิโลกรัม
o ราคาลําละ 305,000,000 ปอนด์
Airbus Group ที่ Filton ในเมือง Bristol นี้ เป็ นส่วนทีท
่ ํางานด ้าน Engineering designโดยเน ้น Wing ซึง่
่ มชม 2 Site คือFuel System
หลังจากการdesign แล ้ว จะมีการทดสอบด ้วยในส่วนการไปศึกษาดูงานนั น
้ ได ้ไปเยีย
Testing Facility และ Structural Testing Facility ซึง่ ใหญ่โตมาก
ั
ึ ษาดูงานที่ Airbus
ข้อคิด/ข้อสงเกต/ความรู
ใ้ หม่ทไี่ ด้ร ับจากการไปศก
้ ส่วนทีต
1. Airbus มีความร่วมมือทีแ
่ นบแน่นกับหลายบริษัททีผ
่ ลิตชิน
่ ้องใช ้ในเครือ
่ งบิน เช่น เครือ
่ งยนต์ อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต ้น เช่น Rolls Royce
2. Airbus เน ้นการวิจัยและพัฒนา รวมทัง้ นวัตกรรม เพือ
่ ทําให ้เครือ
่ งบินของ Airbus มีประสิทธิภาพสูงสุด จะเห็น
ได ้จากการผลิตครอบครัว Airbus ตัง้ แต่ A320, A330, A350 และ A380 เพือ
่ รองรับความต ้องการและแก ้ปั ญหา
เพือ
่ แก ้ปั ญหาความคับคั่งของสนามบิน ซึง่ A380
ประเด็ นท ้าทายต่างๆ ในธุร กิจ การบิน เช่น ผลิด A380
สามารถ landing and take off ในเวลาเพียง 2 นาที และจุผู ้โดยสารได ้เป็ นจํานวนมาก เป็ นต ้น
่ี ดการ
3. Airbus Innovation and values เน ้นการผลิตเครือ
่ งบินทีเ่ ป็ มมิตรต่อสิง่ แวดล ้อม เช่น ใช ้เครือ
่ งยนต์ทล
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ลดการปล่อยเสียงดัง เป็ นต ้น
่ วชาญเฉพาะส่วนในเชิงลึก เช่น ที่ Bristol จะเน ้นการ
4. เน ้นการทํางานเป็ นส่วนๆ ในแต่ละ site งาน เพือ
่ เชีย
ออกแบบและทดสอบ wing ในขณะที่ site อืน
่ ๆ ดูแลส่วนอืน
่ ๆ ของเครือ
่ งบิน แล ้วนํ าไปประกอบทีส
่ ํานั กงาน
ใหญ่ในฝรั่งเศส
้ ชาติ ศาสนา เพื่อ สร ้างความ
5. พนั ก งานมีสัด ส่ว นของทั ง้ ผู ้หญิง ผู ้ชาย ที่ใ กล ้เคีย งกัน และมาจากหลายเชือ
หลากหลายในการทํางานร่วมกัน
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4.Queen Mary University of London(QMUL)
QMUL ก่อตัง้ ในปี 1785 ในสมัย Queen Victoria เพือ
่ เป็ นแหล่งเรียนรู ้ แหล่งวัฒนธรรม และนันทนาการของคน
ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นทิศตะวันออกของลอนดอน เพือ
่ ให ้เป็ น the People’s Palace ปั จจุบัน Queen Mary University of
London เป็ นมหาวิทยาลัยวิจัยอยูใ่ นกลุม
่ Russell Group มีนักศึกษา 21,187 คน มีบค
ุ ลากร 4,000 คน และเป็ น college
ี่ ด
ุ ของ University of Londonเปิ ดการเรียนการสอนใน 4 สาขา คือ Humanities and Social Sciences (HSS)
ทีใ่ หญ่ทส
/ Science and Engineering / Barts and the London School of Medicine and Dentistry / Life Sciences
Initiative
ในการไปศึกษาดูงาน QMUL นั น
้ ได ้ไปศึกษาดูงานเกีย
่ วกับการรับทุน Catalyst จาก RCUK และการได ้รับ
รางวัล Gold Engage Watermark จาก NCCPE รายละเอียดมีดงั นี้
ในปี 2012-2015QMUL ได ้รับทุน Catalysts for Public Engagement with Research จาก Research
Councils UK (RCUK) เพือ
่ embed เรือ
่ ง public engagement เข ้าไปในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ดังนั น
้ QMUL จึงได ้ตัง้ หน่วยงาน Public Engagement Unit ขึน
้ มาสนั บสนุนและส่งเสริมงาน public
engagement ทั่วมหาวิทยาลัย มีบค
ุ ลากรประจํา 5 คน ซึง่ แต่ละคนมี long term contract ทําให ้มีกําลังใจในการทํางาน
โดยคนหนึง่ จะเป็ นผู ้ประสานกับชุมชนสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย QMUL ใช ้เวลา 3 ปี ในการสร ้างความรู ้ ความเข ้าใจแก่
บุคลากรในมหาวิทยาลัยในประเด็นทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ public engagement รวมทัง้ ได ้ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา เพิม
่ เติม
เพือ
่ ตอบตัวชีว้ ัดทีป
่ รากฎใน The EDGE Tool ของ NCCPE ให ้ครบถ ้วนสมบูรณ์ และอยูใ่ นวัฒนธรรมองค์กร ก่อนทีจ
่ ะ
่ ก
ี าร embed public management
สมัครเข ้ารับการประเมินเพือ
่ ขอการรับรองจาก NCCPE ในฐานะเป็ นมหาวิทยาลัยทีม
เข ้ามาเป็ นส่วนสําคัญของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย หลังจาก NCCPE เข ้ามาประเมินผลตาม
ตัวชีว้ ด
ั ใน The EDGE Tool มีการสัมภาษณ์บค
ุ ลากรมหาวิทยาลัย พุดคุยกับ stakeholder ภายนอก และสํารวจกิจกรรม
ต่างๆแล ้ว NCCPE จึงประกาศให ้ QMUL เป็ นมหาวิทยาลัยแรกทีไ่ ด ้รับ Gold Engage Watermark ในฐานะทีเ่ ป็ น
มหาวิทยาลัยทีม
่ ก
ี าร embed เรือ
่ ง public engagement เข ้าไปในนโยบาย ยุทธศาสตร์ และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ทัง้ ระบบในปี 2016
ในเรือ
่ ง public engagement นั น
้ Kimberley Freeman หัวหน ้างานได ้เน ้นยํ้าว่า เป็ นกระบวนการ two-way
process, interactive and listening และก่อให ้เกิดผลประโยชน์แก่ทุกฝ่ าย ส่วนกิจกรรมของหน่วยงานนี้ คือให ้
่ วข ้อง / สร ้างโอกาสในความร่วมมือกับชุมชนสังคม โดยการจัด
คําแนะนํ า คําปรึกษา /ฝึ กอบรมและติดตามโครงการทีเ่ กีย
กิจกรรมต่างๆ เช่น Festival of Communities ซึง่ มหาวิทยาลัยจัดปี ละครัง้ โดยร่วมมือกับ ชุมชน สังคม นักธุรกิจ รอบ
มหาวิทยาลัย เพือ
่ ให ้ความรู ้ ความบันเทิง แก่เด็กๆ ครอบครัว นั กธุรกิจ/ Networking / Funding/Reward and
Recognition / Raising awareness
ั
ึ ษาดูงานที่ QMUL
ข้อคิด/ข้อสงเกต/ความรู
ใ้ หม่ทไี่ ด้ร ับจากการไปศก
1. การมีผู ้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยเป็ นหัวหน ้าทีม Public Engagement ทําให ้งานด ้านนี้ของ QMUL
ดําเนินไปอย่างต่อเนือ
่ งและบรรลุเป้ าหมายทีว่ างไว ้
2. คนทํางาน public engagement มีความสุขและสนุกกับงานทีท
่ ําทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยทําให ้งาน
ด ้านนีป
้ ระสบความสําเร็จมาก
ั เจนในการพัฒนา public engagement ให ้เป็ นส่วนหนึง่ ของนโยบาย ยุทธศาสตร์ และ
3. การมีเป้ าหมายทีช
่ ด
วัฒนธรรมองค์กร โดยมีตัวชีว้ ัดใน The EDGE Tool เป็ นตัวกําหนด ทําให ้ QMUL มีความมุง่ มั่น ตัง้ ใจจริง และ
ได ้รับความร่วมมืออย่างดีจากผู ้เกีย
่ วข ้องทุกฝ่ าย จนสามารถได ้รับการรับรอง Gold Engage Watermark จาก
NCCPE ได ้สําเร็จเป็ นมหาวิทยาลัยแรก
4. The EDGE Tool เป็ นเครือ
่ งมือสําคัญที่ NCCPE ได ้พัฒนาขึน
้ เพือ
่ ให ้เป็ นเครือ
่ งมือให ้มหาวิทยาลัยในประเทศ
สหราชอาณาจักรใช ้ในการประเมินตนเองเกีย
่ วกับการส่งเสริมสนั บสนุนงาน public engagement ของตัวเอง
โดยมีตัวชีว้ ัด 9 ตัว ใน 3 มิต ิ คือ 1) Purpose (ประกอบด ้วยตัวชีว้ ัด Mission /Leadership /Communication)
2) Process (ประกอบด ้วยตัวชีว้ ด
ั Recognition / Support /Learning) 3) People (ประกอบด ้วยตัวชีว้ ัด Staff
/ Student / Public)
5. โครงการ Catalyst for Public Engagement with Research ทีส
่ นับสนุนทุนโดย Research Council UK แก่
ี ฏิบัตข
ิ อง public
มหาวิทยาลัย 8 แห่งในสหราชอาณาจักรให ้พัฒนาหาแนวทางในการ embed แนวคิดและวิธป
engagement เข ้าไปในมหาวิทยาลัย เป็ นการดํ าเนินงานในระดับนโยบายทีด
่ ม
ี าก มีเป้ าหมายชัดเจน และ
ประสบความสําเร็ จตามวัตถุประสงค์ทต
ี่ ัง้ ไว ้ RCUK จะให ้ทุนสนั บสนุนงานด ้านนี้อย่างต่อเนื่อง เพือ
่ หนุนเสริม
่ สังคมอย่างเป็ นระบบและเข ้มแข็งมากขึน
้
มหาวิทยาลัยให ้ทํางานเพือ
5. University College London (UCL)Institute of Education (IOE)
UCL Institute of Education (IOE) ก่อตัง้ ในปี 1902 เป็ นสถาบันวิจัยและการเรียนการสอนด ้านการศึกษาและ
สังคมศาสตร์อน
ั ดับหนึง่ ของโลก ทัง้ นี้ สถาบันฯ ได ้อันดับหนึง่ จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกโดย QS ทัง้ ในปี 2014,
2015, 2016และ 2017 รวมทัง้ ได ้รางวัล 2015 Queen’s Anniversary Prize และจากผลการประเมิน 2014 REF สถาบัน
นี้ เป็ นทีห
่ นึง่ ใน research power สาขาการศึกษา มีนักศึกษามากกว่า 8,000 คน และมีบค
ุ ลากร 800 คน ในปี 2014
IOE กลายมาเป็ น school หนึง่ ของ UCL และเรียกว่า UCL Institute of Education
UCL IOE เป็ นหนึง่ ในมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ทีไ่ ด ้รับทุน Catalysts for Public Engagement with Research ใน
ปี 2012-15 โดยมีวัตถุประสงค์เพือ
่ ‘to take the IOE forward from a position of having micro-cultures of strong
public engagement amongst research and senior leadership teams..” ในการทํางานเพือ
่ embed public
engagement
เข ้าไปในวัฒนธรรมองค์กรนั น
้
IOE ให ้ความสนใจกับการสนั บสนุ นนั กวิจัยรายบุคคล เพือ
่ ให ้เกิด
11

community of practice ขึน
้ ใน IOE มากกว่าการตัง้ คณะกรรมการกลุม
่ ต่างๆ ขึน
้ มา มีการให ้คําปรึกษาและฝึ กอบรมแก่
นักวิจัยรายบุคคลทีม
่ อ
ี ยูม
่ ากกว่าการจัดให ้ นักวิจัยในอนาคต ซึง่ การดําเนินการดังกล่าว ประสบความสําเร็จมาก
ในการไปศึกษาดูงานที่ UCL นั น
้ ได ้ไปศึกษา 3 ประเด็น คือ Public Engagement ของ UCL, Social Science
and an evidence synthesis cultureและ Research for All
5.1 About Public Engagement at UCL
หน่วยงาน Public Engagement ของ UCL ก่อตัง้ เมือ
่ ปี 2009 โดยในเบือ
้ งต ้นได ้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการ Beacons for Public Engagement programme แต่ปัจจุบันนี้ ได ้รับทุนสนับสนุนจาก UCL และเป็ นส่วนที่
สําคัญของ UCL Culture ทัง้ นี้ UCL เป็ นมหาวิทยาลัยแรกทีล
่ งนามใน NCCPE’s ‘Manifesto for Public Engagement’
่ UCL Culture ในการส่งเสริม research impact through engagement, การแสดง
มหาวิทยาลัยมีการสร ้างกลไกชือ
และนิทรรศการ โดยหน่วยงานนีม
้ ก
ี ารทํางานร่วมกับ UCL Museum and Collections และ UCL Theatres and Studio
่ มโยงระหว่า งคนและความคิด ทั ง้ ในและนอกมหาวิท ยาลั ย ในการทํ า งานเพื่อ ขับ เคลื่อ น public
เพื่อ สร ้างความเชือ
engagement ในมหาวิทยาลัยนัน
้ หน่วยงานนี้ ไม่ได ้ทําคนเดียว แต่ได ้ร่วมมือกับหน่วยงานอืน
่ ๆ ทัง้ มหาวิทยาลัยทีม
่ ก
ี าร
ทํางานกับสังคมอยูแ
่ ล ้ว เช่น หน่วยงานอาสาสมัคร Innovation and Enterprise, Public Policy and Impact, Global
Engagement and the London Strategy, Organisational Development and the Doctoral School, Development
and Alumni Relations Office และ Widening Participation and Centre for Advancing Learning and Teaching
เป็ นต ้น
ความหมายของ Public Engagement
UCL IOE ใช ้ความหมายทีก
่ ําหนดไว ้โดยNCCPE คือ
''Public engagement describes the myriad of ways in which the activity and benefits of higher education
and research can be shared with the public. Engagement is by definition a two-way process, involving
interaction and listening, with the goal of generating mutual benefit.''
และทีก
่ ําหนดไว ้โดย HEFCE คือ
''The 'public' includes individuals and groups who do not currently have a formal relationship with an
higher education institution (HEI) through teaching, research or knowledge transfer.''
5.2 Social Science and an evidence synthesis culture
Prof.Sandy Oliver, Director of Social Science Research Unit (SSRU) ของ Institute of Education ได ้
่
กล่าวถึงบทบาทของงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ในการกําหนดนโยบายโดยได ้ยกตัวอย่างการทํางานร่วมกับเครือข่ายชือ
the Alliance for Useful Evidence ทีส
่ นับสนุนให ้มีการใช ้ evident มาประกอบการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในเชิงนโยบาย
่ วชาญในเรือ
และการทํางานในหน ้าทีใ่ ห ้มากขึน
้ ซึง่ SSRU มีความเชีย
่ งนีแ
้ ละได ้ทํางานร่วมกับประเทศต่างๆ ทั่วโลก
UCL in South East Asia and Australasia (Global Engagement Officer, IOE)
Dr.Mukdarut Bangphan ซึง่ เป็ นอาจารย์คนไทยในศูนย์นี้ ได ้แสดงภาพความร่วมมือของ UCL กับประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต ้และออสตราเลเซียเพือ
่ ให ้ทราบว่า UCL มีความร่วมมือกับประเทศใดและในเมืองใดบ ้าง เช่น มี
โครงการความร่วมมือกับ สิงคโปร์ 16 แห่ง มีความร่วมมือกับหน่วยงานในกรุงเทพ 10 แห่ง และในสาขาใดบ ้าง เช่น
วิศวกรรมศาสตร์ Life Science เป็ นต ้น นอกจากนี้ได ้แสดงจํ านวนบทความทีค
่ นของ UCL เขียนร่วมกับนั กวิจัยของ
ประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้ ทีพ
่ บในฐานข ้อมูล Web of Science รวมทัง้ จํานวนการอ ้างอิง นอกจากนี้ มี
ข ้อมูลเกีย
่ วกับสาขาวิชาทีน
่ ักศึกษาจากภูมภ
ิ าคนี้ นิยมเรียนตัง้ แต่ปี 2011-16 จํานวนนักศึกษาต่างชาติทล
ี่ งเรียนใน UCL
เปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยใน Russell Group จํานวนนักศึกษาไทยในคณะต่างๆ ของ UCL และจํานวนความร่วมมือกับ
่ ด
ุ ซึง่ เป็ นภาพรวมทีม
่ หาวิทยาลัย UCL
ประเทศไทย มหาวิทยาลัยในประเทศไทยทีเ่ ขียน paper ร่วมกับ UCL มากทีส
สามารถนํ าไปใช ้ในการประกอบการกําหนดนโยบายทีเ่ กีย
่ วข ้องได ้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด ้านความร่วมมือกับต่างประเทศ
5.3 Research for All: Universities and Societies
เป็ นวารสารออนไลน์ทม
ี่ รี ะบบ peer review และรับตีพม
ิ พ์บทความวิจัยเกีย
่ วกับ public engagement จากทุก
คนทีท
่ ํางานวิจัยร่วมกับชุมชน/สังคม เช่น นักวิจัย ผู ้กําหนดนโยบาย ผู ้ปฏิบัตงิ านด ้าน public engagement หน่วยงาน
ภาคประชาสังคม โรงเรียน ภาคธุรกิจเอกชน ภาคอุตสาหกรรม เป็ นต ้น ขอบเขตของวารสารคือ เน ้นบทความวิจัยทีท
่ ํา
ร่วมกับชุมชน/สังคม และเกิด impact ต่อสังคม ซึง่ ครอบคลุมบทความทางด ้านทฤษฎี การวิเคราะห์สงั เคราะห์ และความ
่ สาร และ
คิดเห็ นทีส
่ ํ า รวจประเด็ นหลักของการทํ า public
engagement
เช่น การพัฒ นาความสัมพันธ์ การสือ
participatory action research นอกจากนีย
้ ังสนใจประเด็นการทํา engagement กับภาคส่วนต่างๆ ด ้วยเพือ
่ เรียนรู ้
วัฒนธรรมของคนในกลุม
่ นั น
้ ๆ ตลอดจนยังตีพม
ิ พ์บทความจากนักวิชาการทีม
่ ก
ี ารทํางานกับสังคมแบบข ้ามศาสตร์จากนัก
ปฏิบัตใิ นทุก sector และจากทุกประเภทของการ engagement ด ้วย วารสารนี้เป็ นผลลัพธ์จากโครงการ Catalyst ซึง่
ร่วมสนั บสนุนการดําเนินการโดย IOE และ NCCPE โดยมี Prof.Sandy Oliver จาก SSRU ของ UCL และ Sophie
Duncan จาก NCCPE เป็ นบรรณาธิการ เริม
่ ตีพม
ิ พ์ Vol.1 No.1 ในปี 2017 ทัง้ นี้ วิทยากรได ้เชิญชวนให ้ผู ้เข ้าร่วมส่ง
้ ้วย
บทความของประเทศไทยมาลงตีพม
ิ พ์ในวารสารนีด
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ั
ึ ษาดูงานทีU
ข้อคิด/ข้อสงเกต/ความรู
ใ้ หม่ทไี่ ด้ร ับจากการไปศก
่ CL IOE
1. UCL เป็ นมหาวิทยาลัยทีเ่ น ้นการวิจัยแต่ให ้ความสําคัญกับ public engagement โดยมีหน่วยงานทีด
่ แ
ู ลเรือ
่ งนี้
่ มประสานกับหน่วยงานอืน
โดยตรง และเชือ
่ ๆ ทีท
่ ํางานด ้านนีอ
้ ยูแ
่ ล ้ว ผ่านกลไก UCL Culture
ื่ เสียง
2. หน่วยงาน Social Science Research Unit ของ IOE เป็ นหน่วยงานวิจัยทางสังคมศาสตร์ทม
ี่ ช
ี อ
่ วชาญในเรือ
โดยเฉพาะการวิจัยเชิงนโยบาย โดยมีความเชีย
่ ง Evidence-based research
3. The Alliance for Useful Evidence เป็ นหน่วยงานกลางในการส่งเสริม สนั บสนุน ผู ้กําหนดนโยบายและ
นั กปฏิบัตข
ิ องรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ให ้มีการใช ้ evident มาประกอบการคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจในเชิง
นโยบายและการทํางานในหน ้าทีใ่ ห ้มากขึน
้ โดยได ้รับทุนสนับสนุนการจัดตัง้ จาก the Big Lottery Fund, the
Economic and Social Research Council (ESRC) and Nesta
4. Systematic review เป็ นกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็ นระบบทีม
่ จ
ี ุดมุง่ หมายในการค ้นหา scientific
evidence เพือ
่ ให ้มั่นใจว่า นักวิจัยได ้ evident ทีค
่ รบถ ้วนสมบูรณ์มากทีส
่ ด
ุ ดังนัน
้ systematic review จึงเป็ น
เครือ
่ งมือสําคัญของผู ้กําหนดนโยบายและนักปฏิบัตใิ นการค ้นหาว่า what work, how it works and what
่ งใด เช่น การสอน /social care/social policy ในการทํา systematic
might do harm ไม่วา่ จะเป็ นประเด็นเรือ
review จะบอกนักวิจัยเกีย
่ วกับสิง่ ทีเ่ รารู ้แล ้ว เรารู ้จักมันได ้อย่างไร ความแตกต่างระหว่างสาขาวิชา นอกจากนี้
มันยังบอกสิง่ ทีเ่ ราไม่รู ้มาก่อนด ้วย ดังนั น
้ สิง่ ทีส
่ ําคัญในการทํา systematic review คือ ประเด็นคําถามที่
อยากรู ้ และ งบประมาณในการดําเนินการ
5. ผู ้เข ้าร่วมจากหลายมหาวิทยาลัยของประเทศไทยให ้ความสนใจในการทําวิจัยเชิงนโยบายกับ UCL โดยใช ้
กระบวนการ systematic review
่ สังคมในการส่งบทความของ
6. วารสาร Research for All เป็ นทางเลือกหนึง่ ของนักวิจัยทางด ้านการทํางานเพือ
ประเทศไทยไปลงตีพม
ิ พ์เพือ
่ เป็ นการเพิม
่ visibility
และโอกาสในการสร ้างความร่ว มมือกับนั กวิจัย และ
นักวิชาการของประเทศสหราชอาณาจักรต่อไป
รายการอ้างอิง
The Alliance for Useful Evidence, 2013, Learning from research: systematic reviews for informing policy
decisions; a quick guide. London: Alliance for Useful Evidence.
Bangphan, Mukdarut, 2017,“South East Asia and Thailand collaborations“, presentation presented on 8th
December 2017 at the UCL IOE.
Bond, Richard, 2017,“Research with Impact”, presentation presented on 4th December 2017 at the
Dartington Suite, UWE.
Frances Frith, Frances and Andrew Wray, 2017, “Engaging with business at the University of Bristol”,
presentation presented on 4th December 2017 at the Hepple Lecture Theatre, University of Bristol.

Teaching
Excellence
HEFCE,The
http://www.hefce.ac.uk/lt/tef/

and

Student

Outcomes

Framework,

available

at

Longhurst, James, 2017, “Bristol Green Capital Partnership: a case study of university and city
engagement”, presentation presented on 4th December 2017 at the Dartington Suite, UWE.
Miller, Kate, 2017, “The engaged university strategy and public engagement at Bristol“, presentation
presented on 4th December, 2017 at the Hepple Lecture Theatre, University of Bristol.
National
Co-ordinating
Centre
https://www.publicengagement.ac.uk

for

Public

Engagement

(NCCPE),

available

at

Oxford Economics, 2017, The Economic Impact of the University of the West of England. London: Oxford
Economics.
Queen Mary University of London, available at http://www.qmul.ac.uk
Queen
Mary
University
of
London,
Centre
http://www.qmul.ac.uk/publicengagement/cpe/
Social
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