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สรปุโครงการเขา้รว่มประชุม 2017 Engage Conference 
และศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัและบรษิทัในประเทศสหราชอาณาจกัร 

ระหวา่งวนัที ่2-10 ธนัวาคม 2560 
 

โดย 
ดร.นงเยาว ์ศรพีรมสขุ 
อนุกรรมการวชิาการ 

เครอืขา่ย Engagement Thailand 
 

สถาบนัคลงัสมองของชาตริว่มกบัเครอืขา่ย Engagement Thailand (EnT) ไดจั้ดโครงการเขา้รว่มประชมุ 2017 
Engage Conference และศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัและบรษัิทในประเทศสหราชอาณาจักร ระหวา่งวันที ่2-10 ธันวาคม 
2560 ทีเ่มอืง Bristol และ London ประเทศสหราชอาณาจักร โดยผูเ้ขา้ร่วมการเดนิทางประกอบดว้ยผูบ้รหิารระดับ
อธกิารบด ีรองอธกิารบด ีคณบด ีผูอํ้านวยการ รองผูอํ้านวยการ รองคณบด ีผูช้ว่ยคณบด ีรวม 30 คน จากมหาวทิยาลัย 
11 แหง่ และหน่วยงาน 2 แหง่ ซึง่มกีรรมการในคณะกรรมการอํานวยการ เลขาธกิาร และกรรมการในคณะอนุกรรมการ
วชิาการของเครอืขา่ย Engagement Thailand รว่มดว้ยจํานวน 6 คน 

การประชมุ Engage Conference มจัีดขึน้ทุกปี โดย National Co-ordinating Centre for Public 
Engagement (NCCPE) ซึง่เป็นหน่วยประสานงานกลางในการสง่เสรมิและสนับสนุนมหาวทิยาลัยของประเทศสหราช
อาณาจักรใหม้กีารทํางานเพือ่สังคมมากขึน้ โดยไดรั้บทุนสนับสนุนการดําเนนิงานจาก Higher Education Funding 
Council for England (HEFCE), Research Councils UK (RCUK) และ Wellcome Trust มาตัง้แตเ่ริม่กอ่ตัง้คอื         
ปี 2009 เป็นตน้มา ทัง้นี ้University of Bristol และ University of the West of England (UWE) ไดรั้บการคัดเลอืกให ้
บรหิารและดําเนนิกจิกรรมตา่งๆ ของ NCCPE มาตัง้แตเ่ริม่ตน้ ขณะนี ้NCCPE เปิดดําเนนิการมาได ้8 ปีแลว้ ทัง้นี ้

มสีาระสําคญัจากการเขา้รว่มประชมุและการศกึษาดงูานโดยสรปุดงันี ้
 
การเขา้รว่มประชุม 2017 Engage Conference ของ NCCPE 
 

การประชมุนีจั้ดขึน้ในวนัพธุที ่6 ธนัวาคม และพฤหัสบดทีี ่7 ธันวาคม 2560 ที ่Bristol Royal Marriott Hotel ที่
เมอืง Bristol ประเทศสหราชอาณาจักร ซึง่มผีูเ้ขา้ร่วมประชมุรวม 339 คนจากประเทศอังกฤษ สกอ๊ตแลนด ์แคนาดา 
สหรัฐอเมรกิา แอฟรกิาใตเ้คนยา และประเทศไทย โดยผูเ้ขา้ร่วมมาจากหลากหลายหน่วยงาน เชน่ นักปฏบิัตงิานดา้น
public engagement ในมหาวทิยาลัย อาจารย ์นักวจัิย นักศกึษา บคุลากรในหน่วยงานตา่งๆ เชน่ พพิธิภัณฑ ์หอศลิปะ 
องคก์รการกศุล โรงเรยีน และแหลง่ทุนเป็นตน้ ทัง้นี ้theme ของการประชมุในปีนี้คอื Exploring Collaboration โดย
เนือ้หาของการประชมุทัง้สองวนัจะครอบคลมุ 3 ประเด็นหลกัคอื 

 Practice: วธิปีฏบิัตทิีด่ใีนการสรา้งความร่วมมอืระหวา่งสถาบันการศกึษาและชมุชนสังคมการนําเสนอ
ตวัอยา่งวธิปีฏบิตัทิีด่รีวมทัง้การสํารวจความเหมอืนและความตา่งของวธิปีฏบิตัทิีด่นัีน้ๆ  

 Principles: หลักการ เป็นการสํารวจ assumptionจรยิธรรม และเหตุผลทีนํ่าไปสู่การปฏบิัต ิ รวมทัง้
แลกเปลีย่นความคดิเชงิลกึล่าสดุเกีย่วกับความร่วมมอื  หลักการจัดการกับปัญหาทีกํ่าลังเผชญิอยู่ อาท ิ
ความรูข้องใครทีนั่บวา่เป็นความรูท้ีด่ ี ชว่งเวลาใดทีค่วรทํางานรว่มกบัผูอ้ืน่เพือ่ผลทีด่กีวา่  และชว่งเวลาใด
ควรทํางานคนเดยีว  ระดบัการรับรูถ้งึผลประโยชนร์ว่มทีเ่กดิขึน้จากการทํางานรว่มกนั การเจรจาตอ่รองและ
การใชอํ้านาจรว่มกนั เป็นตน้ 

 Prospects: เป้าหมาย อาทเิชน่ ความร่วมมอืในอนาคตจะอยู่ทีไ่หน วสิัยทัศน์ทีด่แีละการสรา้งแรง
บันดาลใจสําหรับความร่วมมอืกับมหาวทิยาลัย ประเด็นทีค่วรใหค้วามสนใจทัง้ในระดับบุคคลและองคก์ร 
เป็นตน้ 

รปูแบบการประชุม 
การประชมุนีป้ระกอบดว้ย 3 สว่นหลัก คอื Plenary session, Working session and Thinking Space และ 

Poster party and Encounter session รายละเอยีดของแตล่ะสว่น มดีงันี ้
 
1. Plenary sessionม ี4 หวัขอ้ใน 2 วนั 

 หัวขอ้แรก คอื “Unlocking the potential of collaboration: global perspectives” โดยวทิยากรจาก
แอฟรกิาใตช้ือ่ Ahmed Bawa, CEO ofUniversities South Africa เป็นการกลา่วถงึความสําคัญของ 
collaboration และบทบาทของมหาวทิยาลัยในความร่วมมอืกบัสงัคมในบรบิทของแอฟรกิาใตท้ีม่ปีระเด็นทาง
การเมอืงและทางสงัคมเป็นประเด็นทา้ทาย 

 
 หัวขอ้ทีส่อง คอื “Collaboration with impact: capturing the value of engagement” โดย Steven 

Hill, Head of Research Policy จากหน่วยงานใหท้นุ คอื Higher Education Funding Council for England 
(HEFCE) ซึง่เนน้ใหเ้ห็นความจําเป็นและความสําคัญของการทําวจัิยทีเ่นน้ impact กบัสงัคมโดย HEFCE จะมี
กระบวนการตดิตาม/ประเมนิผลเพือ่ตรวจสอบวา่ โครงการทีไ่ดรั้บทนุไปนัน้ ไดม้กีารใชง้บประมาณอยา่งถกูตอ้ง
หรอืไม่ และงานวจัิยนัน้ม ีimpact กับสังคมหรอืไม่อย่างไร พรอ้มทัง้ใหข้อ้มูลว่า Research Excellent 
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Framework (REF) ในปี 2014 นัน้มทีัง้ lost and success โดยเฉพาะอย่างยิง่การเปลีย่น mindset ของ
มหาวทิยาลยัใหห้นัมาทํางานกบัสงัคมมากขึน้ นอกจากนี ้วทิยากร ไดแ้สดงความคดิเห็นวา่ 

o มหาวทิยาลัยยังขาด skill เรือ่งการพัฒนาความร่วมมอื (collaboration) กับหน่วยงานต่างๆ ใน
โครงการทีม่ ีimpact ตอ่สงัคม 

o มหาวทิยาลัยควรทํา Public Engagement with research ใหม้ากขึน้ ควรถามตัวเองวา่ how to 
reach particular audience, how to deliver knowledge for change 

o ใน REF รอบตอ่ไปคอืในปี 2019 HEFCE จะเนน้การประเมนิความร่วมมอืกบัตา่งประเทศใหม้ากขึน้ ทัง้
ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ และกําลงัพัฒนา 

o และยังใหแ้ง่คดิว่า ในโครงการความร่วมมอืระหว่างศาสตร์ต่างๆ กับสังคมนัน้ นักวจัิยควรคํานึงถงึ 
distance issue หรอื sense of distance ดว้ยเชน่ เรือ่งของเวลา ภาษา ตลอดจน equal partnership 
เพือ่ลดปัญหาตา่งๆ ทีอ่าจจะเกดิขึน้ไดก้บัโครงการวจัิยรว่ม 
 

 หัวขอ้ทีส่าม คอื “Collaboration and interdependence: universities as anchor institutions” โดย
Nancy Cantor, Chancellorจาก Rutgers University, Newark, USA เป็นกรณีศกึษาของมหาวทิยาลัย 
Rutgers ทีเ่มอืง Newark รัฐนวิเจอรซ์ี ่ทีพั่ฒนาความรว่มมอืกบัเมอืง Newark หน่วยงานของรัฐ เอกชน องคก์ร
การกศุล อาสาสมัคร และทกุภาคสว่นในเมอืงและชมุชนรอบขา้งเพือ่พัฒนาเมอืง คน สิง่แวดลอ้ม ฯลฯ ในเมอืง 
Newark ใหม้ชีวีติ/สถานะทีด่ขี ึน้ วทิยากรไดใ้หแ้งค่ดิหลายประการ เชน่ 

o จงใหค้วามสําคัญกับเพื่อนบา้น เพราะเขาไม่ใช่คนที่มีพื้นที่อยู่ใกลเ้ราเท่านั้น แต่จะสามารถสรา้ง 
collective collaboration กบัเราได ้

o ทําอยา่งไรจะเปลีย่นแนวคดิ don’t talk to stranger มาเป็น listening to stranger ได ้
o การสรา้ง Collaborative Institutional Impact กบัชมุชน สงัคมทีม่หาวทิยาลยัตัง้อยูนั่น้ มหาวทิยาลยั

ตอ้งเป็น anchor institute เพือ่ประโยชน์ในการทํา place-based engagement ซึง่ประกอบดว้ย      
3 ปัจจัยคอื 

 More anchor in place: มหาวทิยาลัยควรหาหน่วยงานอืน่ๆ ในพืน้ทีม่าร่วมมอืกนัทํางาน 
และควร open up to local context and favor of global issue ดว้ย 

 More inclusive of talent: พยายามเชญิคนในชมุชน/สงัคมรอบๆ มหาวทิยาลัยโดยเฉพาะ
คนดอ้ยโอกาสทีม่คีวามสามารถเขา้มาในมหาวทิยาลัยใหม้ากขึน้ และควรสรา้ง community 
of experts ของเมอืง 

 More responsible for democracy : มหาวทิยาลัยตอ้ง share power กบัภาคหีุน้สว่น ให ้
เขาเป็นผูนํ้าในประเด็นทีเ่ขามคีวามเชีย่วชาญ 

ทัง้นี ้ตอ้งคํานงึถงึ Collaborative Infrastructure ดว้ยเพือ่ความยาวนานและตอ่เนือ่งของโครงการ
ความรว่มมอื 
 

 หัวขอ้ทีส่ ี ่คอื “The future of collaboration: creating the conditions for collaboration to thrive” โดย
Trevor MacMillan, Vice Chancellor, Keele University และเป็น HEFCE’s Knowledge Exchange Champion 
ไดนํ้าเสนอวา่ ในการสรา้งความร่วมมอืนัน้ ประกอบดว้ย 4 คํา คอื why?/who with?/do what?/where? ซึง่ใน
ทัง้ 4 ประเด็นนี้ ตอ้งม ีexcellence ในทุกเรือ่ง วทิยากรไดใ้หข้อ้มูลว่า HEFCE มกีารใหทุ้น “Connecting 
Capability Fund” จํานวน 100 ลา้นปอนดแ์กม่หาวทิยาลัยในโครงการวจัิยทีร่่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ๆ เพือ่
พัฒนาสูเ่ชงิพาณชิย ์ซึง่วทิยากรไดย้กตัวอยา่งโครงการ Midlands Innovation ซึง่เป็นโครงการความร่วมมอื
ของมหาวทิยาลัยวจัิยระดับโลกกบัภาคสว่นอืน่ๆ ในยา่น Midlands โดยม ีKeele University เป็นสว่นหนึง่ของ 
Midland Innovation ดว้ย โดยแนวคดิเบือ้งหลังการใหท้นุนีค้อื กระตุน้ใหม้หาวทิยาลัยและภาคสว่นตา่งๆ มี
การทํางานรว่มกนัมากขึน้ภายใต ้concept ทีว่า่ Individually we are strong, Together we are stronger  

 
2. Working sessions 

 
Working session เป็นการประชมุ/สมันาในหอ้งยอ่ยซึง่ม ี5 session ในทัง้ 2 วัน โดยในแตล่ะชว่ง มหีอ้งยอ่ย

ใหเ้ลอืก 5-6 หอ้งตามความสนใจของแตล่ะบคุคล รูปแบบการประชมุ/สมันามทีัง้ทีเ่ป็น mini plenary, workshop, 
roundtable ทีค่รอบคลมุ theme ทัง้สาม theme คอื Practice, Principles, Prospects เชน่  
 

Mini plenary มหีัวขอ้ตา่งๆ ในแตล่ะหอ้ง ดังนี ้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 หากแยกเป็นกลุม่ๆ จะมปีระเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบัเรือ่งตา่งๆ ดงันี ้
 

การทํางานรว่มกบัภาคสว่นตา่งๆ เชน่ 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 
 
 การพฒันาบคุลากรดา้น engagement เชน่ Public engagement professional services: what are our 
CPD needs?/ Tackling engagement training challenges Community researchers in the UK  
 

ความรู ้/แนวคดิ/โครงการใหม่ๆ  ทีเ่กีย่วขอ้ง เชน่ 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?  
 
นอกจากนี ้ในปีนี ้ยังมสีว่นทีเ่ป็น Thinking space เพิม่เขา้มาในชว่งบา่ยของแตล่ะวัน เพือ่เป็นทางเลอืกใหผู้เ้ขา้ร่วม
ไดเ้ลอืกเขา้ไปแสดงความคดิเห็นไดอ้กีดว้ยโดยมมีหาวทิยาลยัทีส่นใจมาเป็น host เชน่  

 Mhairi Stewart, University of St Andrew เป็น host นําการเสวนาประเด็น “The Ethics of Public 
Engagement :developing practice”  
 Suzanne Spicer, University of Manchester เป็น host นําการเสวนาประเด็น “A Quality framework for 
public engagement : how can we support people to develop quality engagement practice?”  
 Penny Vincent, Staffordshire University เป็น host นําการเสวนาประเด็น “Engagement and 
partnership : learning from others”  

 
3. Poster Party& Encounters  

 
Poster party & Encounters จัดในชว่งเย็นของวนัแรกโดยม ีPoster จํานวน 27 โครงการมานําเสนอพรอ้มทัง้มี

นักวจัิยมาอธบิายใหฟ้้ง ทัง้นี ้จะมทีัง้โครงการทีดํ่าเนนิการเสร็จแลว้ กําลังดําเนนิการ และกําลังคดิจะดําเนนิการ เพือ่
มาขอความคดิเห็นและแลกเปลีย่นความรูก้บัผูเ้ขา้ร่วมการประชมุดว้ย อาทเิชน่ 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 เป็นตน้ นอกจากนี ้ยังมกีจิกรรมของ NCCPE มาจัดแสดงในสว่น Poster ดว้ย เชน่ Engage Watermark, 
Research for All, Engage Academy/ Engage Researchers’ Academy เป็นตน้  

 
ตวัอยา่ง Poster เรือ่ง Heart in your hands: bioengineering art fusion โดย Matthew Allinson จาก King’s 
College (Note: poster หวัขอ้นี ้รายงานโดย ภญ.ดร.สรชา ธรรมภวิฒันา) 
 

ผูว้จัิยไดร้่วมมอืกบับรษัิทสรา้งสรรคง์านศลิปชือ่ King’s and Rusty Squip ในการผลติหัวใจจากซลิโิคนโดยใช ้
เทคนิคการพมิพแ์บบ 3D รูปหัวใจนี้ เมือ่ใส่ในมอืของคนพรอ้มสายรัดขอ้มอืจะเห็นอัตราการเตน้ของหัวใจได ้ 
โครงการนี้เป็นตัวอย่างทีด่ทีีเ่นน้ใหเ้ห็นว่า ความร่วมมอืขา้มศาสตรร์ะหว่างนักวทิยาศาสตรก์ับนักศลิปะ สามารถนํา
เรือ่งยากๆ มาสรา้งสรรคผ์ลงานศลิปทีเ่ขา้ใจไดง้่ายๆ ซึง่เป็นประเด็นสําคัญในการทําใหส้ังคมเขา้ใจประเด็นยากๆ 
ของวทิยาศาสตรไ์ด ้
 
ตวัอยา่ง working session เรือ่ง Mapping landscape of collaboration ซึง่ NCCPE ไดพั้ฒนา
เครือ่งมอื/framework ขึน้มาเพือ่ชว่ยใหนั้กวจัิยไดใ้ชป้ระกอบในขัน้ตอนการวางแผนโครงการวจัิย การบรหิารจัดการ 
และการประเมนิผลโครงการ เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ โครงการวจัิยนัน้ๆ ม ีimpact เกดิขึน้กบัสงัคมทัง้นี ้NCCPE ไดนํ้าเสนอ
framework นี้และขอใหผู้เ้ขา้ร่วมการประชุมทดลองใชก้ับโครงการวจัิยของตัวเองแลว้แสดงความคดิเห็นว่า 
framework นี ้ใชง้านงา่ยหรอืไม ่มปีระโยชนต์อ่การวางแผนโครงการวจัิยหรอืไม ่จะใช ้framework นีเ้ป็นเครือ่งมอื
ในการวางแผนโครงการใหมห่รอืไม ่มปีระเด็นใดทีย่ังขาดอยูห่รอืไม ่หรอือยากเปลีย่นแปลงอะไรบา้งใน framework 
นี ้ภาพของ framework ดงักลา่วมแีสดงขา้งลา่งนี ้
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ตวัอยา่ง working session เรือ่ง Data dialogue : conversations about research and service development  
 

จากการทีป่ระเทศอังกฤษมฐีานขอ้มูลทางดา้นสขุภาพหลายฐานขอ้มูล แต่ละฐานขอ้มูลมขีอ้มูลทีแ่ตกต่างกัน 
และไม่มกีารเชือ่มโยงกัน นอกจากนี้ ยังพบว่า นักวจัิย/นักวทิยาศาสตรข์องประเทศสหราชอาณาจักร มกีารนําขอ้มูล
เหลา่นีไ้ปใชป้ระกอบการทําวจัิย/พัฒนาคอ่นขา้งนอ้ย ดงันัน้ จงึมนัีกวจัิยจาก University of Manchester รว่มกบั Health 
e-Research Centre, Connected Health Cities ไดร้่วมกนัศกึษาและพัฒนาหาแนวทางในการสือ่สารกบัสงัคมในพืน้ที่
ภาคเหนอืตอนบนของอังกฤษ (Greater Manchester, North West Coast, North East and North Cumbria, 
Connected Yorkshire) ใหต้ระหนักถงึความสําคัญของขอ้มูลสขุภาพ รวมทัง้สนับสนุนใหนั้กวจัิยนําขอ้มูลเหลา่นี้มา
ศกึษา วเิคราะหใ์นเชงิลกึ เพือ่ประโยชนใ์นการตดิตาม การดแูลรักษาคนไขโ้รคนัน้ๆ ใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ ทัง้นีค้ณะ
นักวจัิยไดดํ้าเนนิกจิกรรมตา่งๆ ร่วมกบัชมุชน/สงัคม หลายกจิกรรม เชน่ 1) Festival Activities เพือ่สรา้งความตระหนัก
แกส่งัคมวา่ Data มคีวามสําคัญอยา่งไร 2) Co-designing mobile phone apps เพือ่ใหช้มุชนมาร่วมพัฒนา health 
application บนมอืถอืเพือ่ใหม้ขีอ้มลูทีเ่ป็นประโยชนต์อ่การดแูล/รักษาในอนาคต 3) Using Social Media โดยเฉพาะ 
twitter ในการสือ่สารกบัสงัคมผา่นการรณรงคเ์รือ่ง #DATASAVESLIVES เป็นตน้ 
 
ตวัอยา่ง Working session : The Great Public Engagement Debate (Mini plenary)  

เป็นโครงการวจัิยร่วมระหว่างสองมหาวทิยาลัยที่มคีวามแตกต่างกันในหลายๆ ดา้น (เช่น ประวัตกิารก่อตัง้  
เกณฑใ์นการถกูประเมนิ และประเภทนักศกึษา) คอื University of Aberdeen และ Aberdeen Wellcome Trust ISSF 
เพือ่ศกึษาวา่ จะ embed public engagement เขา้ไปในยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลัยอยา่งไร Session นี ้ไดแ้สวงหา
คําตอบ โดยมกีารตัง้คําถามหลักเกีย่วกบั Public engagement คอื Should public engagement be a mandatory 
requirement in all research? 

ในระหวา่ง session มกีารสํารวจความคดิเห็นแบบออนไลน ์โดยใชโ้ปรแกรม ชือ่ kahoot มาชว่ย โดยมคํีาถาม 
แลว้ใหผู้เ้ขา้ร่วมเลอืกตอบหนึง่คําตอบ (agree/ strongly agree/ somewhat agree/ don’t agree/ don’t know) 
นอกจากนี ้ยังมกีารแบง่ผูเ้ขา้รว่มเป็น 2 กลุม่ใหญ ่แลว้ใชเ้ทคนคิการโตว้าทใีนการแสดงความคดิเห็นในประเด็นทีกํ่าหนด 
คอื “Should Public Engagement be a mandatory requirement in all research?” กลุม่ทีเ่ห็นดว้ยแสดงความ
คดิเห็นว่า การวจัิยจะไดผ้ลงานทีด่มี ีimpact ตอ้งมกีารทํางานกับสังคม สว่นคนทีไ่ม่เห็นดว้ย ไดโ้ตแ้ยง้ว่า เป็น top 
down approach อาจทําใหค้นไมอ่ยากทําวจัิย และหากมหาวทิยาลัยไมม่ ีreward and recognition ใหนั้กวจัิยก็ไมค่วร
เอามากําหนดเป็นนโยบาย เป็นตน้ ซึง่วธิกีารเหลา่นี ้ทําให ้session ไมน่่าเบือ่ และเปิดโอกาสใหท้กุคนมสีว่นรว่มดว้ย 

 
ตวัอยา่งคําถามในการสํารวจความคดิเห็น 
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? 

 
นอกจากนี ้ยังมสีว่นทีเ่ป็น encounters อกี 14 เรือ่ง เพือ่ใหผู้ส้นใจในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ไดม้โีอกาสมาทดลอง

ปฏบิัต ิหรอืน่ังปรกึษาหารอืกับนักวจัิยในประเด็นนัน้ๆ ไดอ้ย่างเต็มที ่เพือ่ความเขา้ใจมากยิง่ขึน้ อาทเิชน่ 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 
 
การไปศกึษาดงูานมหาวทิยาลยัและบรษิทัทีม่คีวามรว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั 

 
คณะผูบ้รหิารไดไ้ปศกึษาดงูานมหาวทิยาลัย 4 แหง่ในเมอืง Bristol และ กรุงลอนดอน คอื 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) รวมทัง้บรษัิท 1 แหง่คอื Airbus ในเมอืง Bristol 
โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 
1. University of the West of England (UWE) 
 
 University of the West of England (UWE) เดมิเป็นวทิยาลยัเทคนคิ ไดรั้บการยกวทิยฐานะเป็นมหาวทิยาลัย
ในปี 1992 มนัีกศกึษาจํานวน 27,000 คน มอีาจารย ์3,000 คน เปิดการเรยีนการสอนเป็น 4 คณะคอื  Arts, Creative 
Industries and Education / Business and Law / Environment and Technology / Health and Applied Sciences
มหาวทิยาลัย UWE เป็นสมาชกิในเครอืขา่ย University Alliance ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่นน้ดา้นเทคนคิและวชิาชพี มี
สมาชกิ 18 แหง่ทั่วสหราชอาณาจักร  

UWE เป็นหนึง่ใน 25 มหาวทิยาลยัของประเทศองักฤษทีม่อีัตราการไดง้านทําของบัณฑติสงูมาก ซึง่ขอ้มลูในปี
ทีผ่่านมาคอื 96% ในดา้นการสํารวจความพงึพอใจของนักศกึษาเกีย่วกับการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลัยในปี 2016 
นัน้ UWE ไดรั้บคะแนนสงูมากถงึ 87% นอกจากนีใ้นปี 2017 UWE ยังได ้Silver rating ในดา้นการประเมนิการจัดการ
เรยีนการสอนตามเกณฑข์อง Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF) ของ HEFCE ดว้ย 
นอกจากนี ้UWE ยังเป็น 1 ใน 4 มหาวทิยาลัยทีม่ ีUniversity Enterprise Zone สําหรับธรุกจิมากกวา่ 70 บรษัิท และม ี
Robotics Lab ทีใ่หญท่ีส่ดุในสหราชอาณาจักรอกีดว้ย 
 
ยทุธศาสตรข์อง UWE 2020 เนน้ 4 ประเด็นคอื 

1. การเรยีนการสอนทีโ่ดดเดน่ (Outstanding learning) - high quality, relevant and engaging practice-
oriented learning experience 

2. บณัฑติทีม่คีวามพรอ้มและมคีวามรูค้วามสามารถ (Ready and able graduates) - applied, professional 
focus, underpinned by practice, applied research, scholarship and employer engagement 

3. การทําวจิยัทีม่ผีลกระทบตอ่สงัคม (Research with impact)  - research that meets the needs of our 
community 

4. การสรา้งภาคอียา่งมยีทุธศาสตร ์(Strategic partnerships) - strategic links to enhance the global 
reputation, health, sustainability and prosperity of the University, Bristol and our wider region 
 

ประเด็นทีไ่ปศกึษาดงูานที ่UWE ม ี2 ประเด็นคอื 
 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 
 

1.1 ในประเด็น Research with Impact นัน้ UWE จะเนน้ 3 เรือ่ง คอื 
• Research excellence  - impact on peers 
• Engagement and impact - impact on society 
• Integration of teaching and research - impact on students โดยเนน้ประเด็นตอ่ไปนี ้ 

• 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  

 
กรณีศกึษา Research with Impact : “Bristol Green Capital Partnership (BGCP); A Case Study of 
University and City Engagement” นําเสนอโดย Professor James Longhurst, Assistant Vice-Chancellor : 
Environment & Sustainability 

BGCP เป็นโครงการความร่วมมอืขนาดใหญ่ระหวา่งมหาวทิยาลัยกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชา
สงัคม หลายภาคสว่นในเมอืง Bristol เริม่ตัง้แตปี่ 2007 ในการทําให ้Bristol เป็นเมอืงสเีขยีวและเมอืงแหง่ความยั่งยนืใน
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ฐานะเป็นเมอืงหนึง่ในทวปียุโรป โดยมหีน่วยงาน/องคก์รตา่งๆ เขา้ร่วม 820 หน่วยงาน ซึง่ในจํานวนนี้มบีรษัิทเอกชน 
60% องคก์รการกศุล 36% และองคก์รของรัฐ 4%ในดา้นงบประมาณนัน้ ไดรั้บการสนับสนุนจากองคก์รในเมอืง Bristol 
9 แหง่ รวมทัง้จาก UWE โครงการนีไ้ดดํ้าเนนิงานมาครบรอบ 10 ปี ในปี 2017 นีโ้ดยไดรั้บความร่วมมอืจากทกุภาคสว่น
ในเมอืง Bristol โครงการนี้ม ีtheme ในการทํางานเพือ่กา้วไปสูค่วามยั่งยนื 5 เรือ่งคอื Energy, Food, Nature, 
Transport, Resources โดยมโีครงการตา่งๆ ทีบ่รูณาการทัง้ 5 theme เขา้ดว้ยกัน ตัวอย่างโครงการ เชน่ 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 

จากการทีโ่ครงการ BGCP นี ้ไดดํ้าเนนิการมา 10 ปีแลว้ จงึมตีัวอยา่งและบทเรยีนทีด่เีรยีกวา่ Bristol Method 
ขึน้มาเพือ่เผยแพรแ่ละแลกเปลีย่นกบัคนในเมอืงอืน่ๆ ทั่วโลก ทีต่อ้งการพัฒนาเมอืงใหเ้ป็นเมอืงแหง่ความยั่งยนื เฉกเชน่
Bristol ทีไ่ดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็น European Green Capital ตัง้แต่ปี 2015 รายละเอยีดมปีรากฏที่
https://www.bristol2015.co.uk/method/ 

นอกจากนีย้ังมกีารถอดบทเรยีนเรือ่ง “How to use partnerships to drive change” ดว้ยเพือ่ใหต้ระหนักถงึ
พลังของการทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆ รวมทัง้วธิกีารดงึดูดคนทีม่คีวามสนใจเหมอืนกันเขา้มาในโครงการ โดยใช ้
โครงการ Bristol Green Capital Partnership (BGCP) เป็นตัวอย่าง รายละเอียดมีปรากฏที่
https://www.bristol2015.co.uk/method/transforming-city/ 

 
1.2 University-Industry Collaboration with Airbus 

UWE มคีวามรว่มมอืกบัภาคอตุสาหกรรมหลายประเภทเพราะมรีะบบการบรหิารจัดการทีย่ดืหยุน่ มปีระสทิธภิาพ 
แตท่ีส่นใจคอื ความร่วมมอืกบั Airbus ในดา้น Aerospace Engineering โดยมวีทิยากร 2 คน คอื Prof.Yufeng Yao 
และ Dr.Steven Wright ผูซ้ ึง่มปีระสบการณ์ในการทํางานร่วมกบั Airbus และ Rolls Royceกวา่ 20 ปี ขณะนี ้UWE มี
ความรว่มมอืกบั Airbus ในดา้น automobiles, robots และ fastest car  

Dr.Wright ไดนํ้าเสนอวา่ 1) research projects ระหวา่งนักวจัิยของมหาวทิยาลยักบัของบรษัิท เริม่ตน้จากการ
ทีนั่กวจัิยของมหาวทิยาลัยไปเป็นวทิยากรรับเชญิในสถานทีต่า่งๆ โดยนําเสนอเรือ่งทีต่ัวเองมคีวามเชีย่วชาญและสนใจ 
แลว้นักอุตสาหกรรมจะตดิต่อมาพรอ้มกับหัวขอ้หรือประเด็นทีต่อ้งการศกึษาวจัิย ซึง่หัวขอ้นี้ มทีัง้ top-down (ซึง่
สว่นมากจะเป็น outcome driven) และ bottom up (ซึง่สว่นมากจะเป็น technology driven) 2) ในการสือ่สารกับ
บคุลากรของบรษัิทนัน้ตอ้งใชว้ธิกีารทีแ่ตกตา่งกนั เชน่ วศิวกร ตอ้งการ ระบบ รูปแบบในการทํางาน (work pattern) แต่
นักอตุสาหกรรมตอ้งการ การสาธติ (demonstration) ไมช่อบการทดลอง  3) และเมือ่ทํางานวจัิยแลว้เสร็จ นักวจัิยควร
ไปนําเสนอผลในการประชมุนานาชาตทิีจั่ดโดยภาคอตุสาหกรรมดว้ยเพือ่หาโอกาสใหม่ๆ  

 
ขอ้คดิ/ขอ้สงัเกต/ความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัจากการไปศกึษาดงูานที ่UWE 

1. UWE ใหค้วามสนใจทีจ่ะพัฒนาความร่วมมอืทางวชิาการกบัมหาวทิยาลัยในประเทศไทยเป็นอยา่งมาก จะเห็น
ไดจ้ากการที ่UWE ไดจั้ดสง่ขอ้มลูประชาสมัพันธเ์กีย่วกบัทนุ Newton Fund มาใหผู้เ้ขยีนเพือ่เผยแพร่ใหผู้ร้่วม
เดนิทางก่อนที่จะเดนิทางไปสหราชอาณาจักร  เพื่อเสนอใหม้หาวทิยาลัยของประเทศไทยเขยีนขอ้เสนอ
โครงการรว่มกนัเพือ่ขอรับทนุนี ้ โดยมขีอ้กําหนดวา่ตอ้งมมีหาวทิยาลยั บรษัิท/ภาคอตุสาหกรรมในประเทศไทย 
และ มหาวทิยาลยัในองักฤษเป็นหุน้สว่นในการทํางาน 

2.  UWE ไม่มหีน่วยงานทีดู่แลดา้น Public Engagement โดยตรง แต่สามารถทํางานกับสังคมไดอ้ย่างมี
ประสทิธภิาพผ่านระบบบรหิารจัดการของResearch Administrationและมหาวทิยาลัยม ีResearch Centre 
มากกวา่ 20 ศนูยท์ีเ่นน้การวจัิยเฉพาะทางและมคีวามเขม้แข็งมาก 

3. UWE ใหค้วามสนใจในการพัฒนาการเรยีนการสอนของนักศกึษาในระดับปรญิญาตร ีจงึไดอ้าสาสมัครเขา้ร่วม
การประเมนิ Teaching Excellent and Student Outcomes Framework (TEF) ทีส่นับสนุนโดยหน่วยงานให ้
ทุนของอังกฤษคอื HEFCE ซึง่เริม่ในปี 2016 โดย HEFCE มวีัตถุประสงคเ์พือ่ใหก้ารรับรองและใหร้างวัลแก่
มหาวทิยาลัยทีม่คีวามเป็นเลศิดา้นการสอน การเรยีนรู ้และ outcomes ของนักศกึษาในระดับปรญิญาตร ีและ
เพือ่เป็นการใหข้อ้มูลแก่นักเรียนในการพจิารณาเลอืกมหาวทิยาลัยต่อไป สําหรับรางวัล/การรับรอง จะม ี3 
ประเภท คอื Gold, Silver and Bronze Award ผูพั้ฒนาเกณฑแ์ละตัวชีว้ัดตา่งๆ นี ้คอืกระทรวงศกึษาธกิารของ
อังกฤษ สําหรับในปีแรก คือ 2016 มีมหาวทิยาลัยจากสหราชอาณาจักรสมัครเขา้ร่วม 293 แห่ง โดยมี
มหาวทิยาลัยทีไ่ด ้Silver Award มากทีส่ดุ คอื 115 แหง่ รองลงมาคอื Gold award จํานวน 60 แหง่ และ 
Bronze 53 แหง่ 

4. มหาวทิยาลัย UWE สามารถดงึดดูผูเ้ชีย่วชาญทีเ่คยทํางานกบั Airbus, Rolls Roy เกอืบ 20 ปี มาทํางานเป็น
นักวจัิยและอาจารยข์องมหาวทิยาลยัได ้ซึง่มปีระโยชนต์อ่การเรยีน การสอน และการวจัิยเป็นอยา่งมาก  

5. ในเรือ่งการทํางานร่วมกบัภาคอตุสาหกรรมนัน้ จุดเริม่ตน้สําหรับคนทีไ่มม่ ีconnection กบัภาคอตุสาหกรรมมา
กอ่น คอืการไปนําเสนอบทความ/ผลงานวชิาการ/ผลงานวจัิย ในการประชมุสมัมนาทีม่ชี ือ่เสยีง โดยเฉพาะทีจั่ด
โดยสมาคมวชิาชพี เพือ่เป็นการประชาสมัพันธใ์หค้นอืน่ๆ ทราบวา่ เรามคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งอะไร  

6. UWE มกีารจา้งใหบ้รษัิท Oxford Economics มาศกึษาผลกระทบของมหาวทิยาลยัตอ่เศรษฐกจิในพืน้ที ่South 
West of England แลว้นําเสนอเป็นรายงานชือ่ “The Economic Impact of the University of the West of 
England” ในการประเมนินี ้จะประเมนิ 3 มติคิอื การมงีานทํา การจา้งงาน และการเสยีภาษีตอ่รัฐจากการศกึษา
พบวา่ในปี 2014/15 UWE เป็นมหาวทิยาลัยทีใ่หญท่ีส่ดุใน South West of England โดยมนัีกศกึษามากกวา่ 
27,000 คน มหาวทิยาลัยมกีารจา้งงานบคุลากรจํานวน 3,549 คน ซึง่ทําใหเ้กดิการสรา้งงาน 8,280 งานใน
ภมูภิาคนี ้นอกจากนี ้มหาวทิยาลยัยังไดส้นับสนุนทนุการศกึษาแกนั่กเรยีนดอ้ยโอกาสในพืน้ทีจํ่านวน 1,600 คน 
เป็นเงนิจํานวน 400 ลา้นปอนด ์ยิง่ไปกวา่นัน้ มหาวทิยาลัยยังไดเ้สยีภาษีใหรั้ฐจํานวน 88.7 ลา้นปอนด ์สว่น
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จํานวนนักศกึษาทีจ่บจากมหาวทิยาลัย 6,722 คนนัน้ มาทํางานในภมูภิาคนี้ โดยเป็นพยาบาล 934 คน เป็น
วศิวกร 373 คน และเป็นนักคอมพวิเตอร ์250 คน 

7. Oxford Economics เป็นบรษัิทของ Business School ของมหาวทิยาลัยออกซฟ์อรด์ กอ่ตัง้ขึน้ตัง้แตปี่ 1981 
เพือ่หารายได ้โดยใหบ้รกิาร economic forecasting and modeling และเป็นทีป่รกึษา จัดทํารายงาน 
คาดการณ์ ประเมนิผลกระทบทางเศรษฐกจิและสงัคม และวเิคราะหท์างเศรษฐกจิแกบ่รษัิทและสถาบันการเงนิ
ทัง้ในสหราชอาณาจักรและตา่งประเทศ 200 ประเทศ มลีกูคา้เป็น ภาคอตุสาหกรรม 100 ประเภทใน 3,000 
เมอืงทั่วโลก บรษัิทนี้มสํีานักงานใหญ่ที ่Oxford และมสีาขาอยู่ในเมอืงต่างๆ ทั่วโลก เชน่ New York, 
Chicago, Paris, Milan, Singapore, Dubai มบีคุลากรมากกวา่ 300 คน ทํางานเต็มเวลา รวมทัง้ม ี            
นักเศรษฐศาสตร ์ผูเ้ชีย่วชาญดา้นอตุสาหกรรม และ business editor มากกวา่ 200 คน 

 
2. University of Bristol (UoB) 

University of Bristol กอ่ตัง้ในปี 1876 ในฐานะ University College ตอ่มาในปี 1909 ไดรั้บการสถาปนาเป็น 
University of Bristol ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยแหง่แรกในอังกฤษทีรั่บผูห้ญงิเขา้ศกึษาโดยมสีทิธเิทา่ผูช้าย มหาวทิยาลัยนี้
เป็นสมาชกิของ Russell Group ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีเ่นน้การวจัิย เปิดสอน 6 คณะ คอื Arts, Biomedical Sciences, 
Health Sciences, Social Sciences and Law, Engineering, Sciences โดยเปิดสอนมากกวา่ 200 หลักสตูรสําหรับ
นักศกึษาปรญิญาตร ีมนัีกศกึษารวม 22,278 คน  

University of Bristol ไดรั้บการจัดอันดับที ่ 37 ของมหาวทิยาลัยโลกจาก QS World University Ranking ในปี 
2015-16 ซึง่เป็นมหาวทิยาลัยทีม่อีายนุอ้ยทีส่ดุใน 40 มหาวทิยาลัยทีด่ทีีส่ดุในโลก และถกูจัดโดย QS, THE, ARWU 
อยูใ่น 10 อนัดบัแรกของมหาวทิยาลยัทีด่ทีีส่ดุในสหราชอาณาจักร มนัีกเรยีนสมัครเขา้เรยีนใน UoB โดยเฉลีย่ 6.4 ตอ่ 1
คนในสาขาวทิยาศาสตร ์และ 13.1 ต่อ 1 คนในสาขาแพทยศาสตร ์นอกจากนี้ หากพจิารณาตาม 2014 Research 
Excellent Framework (REF) แลว้ University of Bristol จะอยูใ่นอันดับ 9 ของสหราชอาณาจักรในดา้น research 
power 
 
2.1 ยทุธศาสตรข์อง University of Bristol ม ี6 ดา้นคอื 

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  

 
ในการไปศกึษาดงูานนี ้ไดไ้ปศกึษาเรือ่ง 1) Public Engagement Unit ของมหาวทิยาลัย 2) Engaging with 

Business และ 3) กรณีศกึษาการทํางานเพือ่สงัคม รายละเอยีดของการศกึษาดงูาน มดีงันี ้
 
 

2.2 ยทุธศาสตรข์องมหาวทิยาลยัทีเ่นน้การทํางานเพือ่สงัคม (The Engaged University strategy) โดย 
Kate Miller, Head of Public Engagement Unit 

1) การทํางานกบัสงัคมภายนอกมหาวทิยาลยัคอืหวัใจหลกัของวสิยัทัศนข์องมหาวทิยาลยันี ้
2) การเป็นมหาวทิยาลัยเพือ่สังคม หมายถงึ การทํางานในเชงิลกึ ตอ่เนือ่งและมคีณุภาพระหวา่งมหาวทิยาลัยกับ

ภาคหีุน้สว่น ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี และชมุชนสงัคม  
3) การทํางานเพือ่สงัคม หมายถงึ “a two-way process of interaction and listening, with the goal of 

generating mutual benefit” 
4) ในการวางยทุธศาสตรนั์น้ จะมองภาพรวมของทกุอยา่งทกุวถิทีางในการทํางานกบัสงัคมภายนอกมหาวทิยาลยั  

 
2.3 การลาํดบัความสาํคญัในการทํา public engagement 

1) เนน้วัฒนธรรมในการทํางานร่วมกบัภาค/ีหุน้สว่นภายนอกมหาวทิยาลัย: เพราะภาค/ีหุน้สว่นทําใหง้านของเรา
พัฒนาดยีิง่ข ึน้และสง่ผลดมีากขึน้กบัการวจัิย การเรยีนการสอนและ outcomes  

2) โครงสรา้งพืน้ฐาน : มหาวทิยาลยั ไดจั้ดสิง่แวดลอ้มเพือ่สนับสนุนการทํางานเพือ่สงัคมใหเ้กดิขึน้ในทกุระดบั 
3) การพัฒนาบุคลากรภายในมหาวทิยาลัย: บุคลากรทุกคนและนักศกึษาจะถูกอบรมใหท้ราบถงึวธิกีารสรา้ง

ความสมัพันธท์ีด่กีบัหุน้สว่น ความรว่มมอื และการทํางานรว่มกนั ทัง้นีม้หาวทิยาลยัมกีลไกในการรับรูก้ารทํางาน
กบัสงัคม การใหร้างวลั การเลือ่นขัน้ เลือ่นตําแหน่งดว้ย   

4) ประสบการณ์ของนักศกึษา: การทํางานกบัสงัคมไดถ้กู embedded อยูใ่นหลักสตูรทัง้สําหรับนักศกึษาปรญิญา
ตรแีละบณัฑติศกึษา มกีารสนับสนุนงานอาสาสมัคร และ students as agent for knowledge exchange 

5) การสะทอ้นความคดิ การตดิตาม และการสือ่สาร : เราเรยีนรูจ้ากการทํางานกับสังคมและเผยแพร่ความรู ้
เหลา่นัน้ออกไปสูส่งัคม 

2.4 ทมีงานของ Public engagement ม ี3 ทมีทีทํ่างานรว่มกนั คอื 
1. Public engagement for Research/Teaching 
2. Public engagement for Impact 
3. Public engagement for Responsibility 
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2.5 บทบาทหนา้ทีข่องทมี Public engagement 
1. ใหคํ้าปรกึษาเพือ่พัฒนากจิกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบังาน engagement การสรา้งภาค ีและการขอทนุ อาทเิชน่ 

 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. พัฒนาบคุลากรดา้นนี ้แลกเปลีย่นความรู ้และสรา้งโอกาส 

 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. ประสานงานกบัแหลง่ทนุ/กจิกรรมของโครงการทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุน 

 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. สนับสนุนการทํางานเพือ่สงัคมในหลกัสตูรของนักศกึษา 
 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. หนุนเสรมิใหป้ระเด็น engagement and impact เป็นทีรั่บรูใ้นวงกวา้ง และมกีาร embedded ในโครงสรา้งและ

กระบวนการทํางานของมหาวทิยาลยั  
 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 แยกการทํางานกับภาคชมุชนสังคมออกจากการทํางานกับภาคธุรกจิเอกชน ทัง้นี้ ในการทํางานกับภาค
ธรุกจิเอกชนนัน้ จะมหีน่วยงานอกีหน่วยหนึง่ดูแล คอื Research & Enterprise Development ซึง่เป็นหน่วยงานที่
สง่เสรมิและสนับสนุนความร่วมมอืกบัภาคอตุสาหกรรมของมหาวทิยาลัย ม ีIndustry Advisory Board ซึง่ประกอบดว้ย 
ศาสตราจารยท์ีม่คีวามรูใ้นศาสตรต์า่งๆ คนจากภาคอตุสาหกรรม และ technology transfer staff เป็นทีป่รกึษาในสว่น
การทํางานกับภาคธุรกจินี้ จะกล่าวถงึขอบเขตของงาน หลักการสําคัญในการสรา้งภาค/ีหุน้ส่วน กจิกรรมปัจจุบัน และ 
incentives, rewards & recognition โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

 
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 

หลกัการสาํคญัในการสรา้งภาคแีละหุน้สว่น  
 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 

 
กจิกรรมปจัจบุนั  

 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…  
 

2.7.กรณีศกึษางาน public engagement ของ UoB 
 
2.7.1.The MRC Integrative Epidemiology Unit 

 
เป็นการศกึษาปัจจัยที่มีผลต่อสุขภาพและความเจ็บป่วยของประชากร โครงการนี้ไดรั้บทุนสนับสนุนการ

ดําเนนิงานจาก Medical Research Council โดยมทีมีงาน 130 คน ทีม่ทีัง้นักชวีวทิยา และนักสังคมศาสตร ์จาก 6 
สาขาวชิา เชน่ mental health, heart disease, cancer, maternal health เป็นตน้ 
 
2.7.2.Invincible: Mireia Bes, Public Engagement Associate; Kathleen Sedgley, BrisSynBio Scientific 
Manager 

เป็นโครงการความร่วมมอืระหวา่งนักวจัิยของ UoB  (system biologist)กบันักศลิปะในการพัฒนาภาพยนตส์ัน้
เรือ่ง Invincible เพือ่ใหค้วามรูเ้รือ่ง Synthetic Biology แกเ่ด็กๆ และบคุคลทั่วไป แลว้เผยแพรใ่น 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 

โครงการนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการ Bristol Green Capital Partnership (BGCP) ที ่UWE ไดนํ้าเสนอไปแลว้ 
ทัง้นี ้โครงการนี ้เป็นการเนน้บทบาทของนักศกึษาในการทําใหเ้มอืง Bristol เป็นเมอืงสเีขยีว โดยมหาวทิยาลยัไดทํ้างาน
กบัสโมสรนักศกึษา เพือ่พัฒนาเมอืง Bristol ไปสูค่วามยั่งยนื 
 
ขอ้คดิ/ขอ้สงัเกต/ความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัจากการไปศกึษาดงูานที ่UoB 

1. University of Bristol ใหค้วามสําคัญกบังาน Public engagement โดยมหีน่วยงาน Public Engagement เพือ่
สนับสนุนเรือ่งนีใ้นระดบัมหาวทิยาลยั 

2. ประเด็นสําคญัในการทํา publicengagement คอื ตอ้งเป็น two-ways process และตอ้ง listening 
3. มหาวทิยาลัยนี้ มหีน่วยงาน 3หน่วยทีทํ่างานประสานกันในการทํางานกับภาคภีายนอกมหาวทิยาลัย ใน 3 มติ ิ

คอื 
a. Public engagement ทีเ่นน้การทํางานเพือ่สงัคม 
b. Research & Enterprise Development ทีเ่นน้การทํางานกบัภาคอตุสาหกรรม 
c. Policy engagement ทีเ่นน้การทํางานในเชงินโยบาย 

4. มหาวทิยาลัยใหค้วามสําคัญกับการทํางานร่วมกับภาค ีหุน้สว่นภายนอกมหาวทิยาลัยเป็นอย่างมาก โดยถอืว่า
เป็นวฒันธรรมหลกัอยา่งหนึง่ขององคก์ร 

5. ความหมายของ Industry engagement ของ UoB นัน้ มขีอบเขตทีน่่าสนใจมาก คอื รวมเอา Project ของ
นักศกึษาระดับปรญิญาตร ีโท เอก และการยมืตัวอาจารย/์นักอุตสาหกรรม เขา้ไปไวด้ว้ย ในการทําเชน่นี้เป็น
การสนับสนุนและสง่เสรมิให ้Project ของนักศกึษาเนน้ปัญหาจรงิทีเ่กดิขึน้ในภาคอตุสาหกรรม รวมทัง้สามารถ
นําไปใชใ้นอตุสาหกรรมไดจ้รงิ เกดิ impact ตอ่ภาคอตุสาหกรรมและสงัคม 

6. มหาวทิยาลัยตัง้เป้าหมายวา่ภายในปี 2020 นักศกึษาทกุคนของ University of Bristol จะตอ้งมปีระสบการณ์
ในการทํางานเพือ่สงัคม เนน้การจัดการศกึษาเพือ่ความยั่งยนื 
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3.Airbus 
ในการไปศกึษาดงูานที ่Airbus นัน้จะม ี2 ชว่ง ชว่งแรก เป็นการฟังการบรรยายเรือ่ง product และ องคก์ร ของ 

Airbus ชว่งทีส่องเป็นการไปชมหอ้งทดสอบ ในชว่งแรก มวีทิยากร 2 คน มาใหค้วามรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกับ Airbus คอื 
Anna Delmas ซึง่เป็นคนฝร่ังเศสเชือ้สายยเูครน ตําแหน่งคอื Wing Structures Engineering Graduate สงักดัหน่วย 
A330 Neo Wing Integration จบปรญิญาโทดา้น Aircraft Structural Design ชว่งเรยีนหนังสอือยูเ่คยมาฝึกงานที ่
Airbus 1 ปี สว่นอกีคนหนึง่เป็นคนไทย ทีเ่พิง่เขา้มาทํางานได ้2 เดอืน ชือ่ Pawarit Laosunthara จบการศกึษาดา้น
วศิวกรรมศาสตร ์ Aerospace & Aerothermal Engineering จาก University of Cambridge ปี 2017 มาทํางาน
ตําแหน่ง Landing Gear Engineering Graduate เคยฝึกงานภาค summer ที ่Siemens Wind Power ในปี 2015 และ
ที ่Prevailing Analysis ที ่Wind Energy Technical Consulting Internship วทิยากรทัง้สองคนไดใ้หร้ายละเอยีดดงันี ้

 
Airbus มอีตัราการเตบิโตเป็น 2 เทา่ในทกุ 15 ปี ทัง้นี ้มตีวัเลขระบวุา่ ม ี

 ผูโ้ดยสารใชบ้รกิาร Airbus ถงึ 3.6 พันลา้นคน 
 มกีารสรา้งงานถงึ 62.7 ลา้นตําแหน่งทั่วโลก 

Airbus family มหีลายขนาด ตัง้แตท่ีน่ั่ง 100-600 ทีน่ั่ง เชน่ 
 A320 ม ี4 รุน่ 

o ลักษณะเดน่คอื superior comfort, lowest cost and highest reliability รุ่น A320 neo นัน้ม ี20% 
lower fuel burn 

o เป็นรุ่นทีป่ระสบความสําเร็จมากทีส่ดุ คอื มยีอดสัง่ 13,243 ลํา แตส่ามารถสง่มอบของได ้7,660 ลํา 
เทา่นัน้ ยังรอสง่มอบอกี 5,583 ลําในแตล่ะปี มผีูโ้ดยสารเดนิทางโดย A320 มากกวา่ 6 พันลา้นคน ซึง่
เทยีบได ้90 % ของประชากรโลก 

o ราคาลําละ 60,000,000 ปอนด ์ 
 A330 ม ี5 รุน่ 

o ลักษณะเดน่คอืเป็น The World most popular mid-size aircraft รุ่น A330 neo นัน้ ม ี14% lower 
fuel burn, more seats, more range 

o มกีารบนิ A 330 ทกุวนัเทยีบไดก้บัการเดนิทางไปดวงจันทร ์15 ครัง้ ในแตล่ะวนั 
o ราคาลําละ 179,000,000 ปอนด ์

 A350 XWB ม ี3 รุน่ 
o Over 70% advanced materials, Latest generation engines, unique morphing wing 

technology 
o มยีอดสัง่ 847 ลํา แตส่ามารถสง่มอบของได ้94 ลํา เทา่นัน้ ยังรอสง่มอบอกี 753 ลํา 
o มลีกูคา้สัง่เครือ่งบนิรุน่นีม้ากกวา่ 800 ราย และใชเ้วลาในการผลติอยา่งนอ้ยทีส่ดุ 1 ปี จงึจะสามารถสง่

ได ้
o ราคาลําละ 221,000,000 ปอนด ์

 A380 
o ถกูออกแบบมา the solution to airport congestion and traffic growth ใชเ้วลาในการ take off 

and landing เพยีง 2 นาท ี
o มยีอดสัง่ 317 ลํา แตส่ามารถสง่มอบของได ้213 ลํา เทา่นัน้ ยังรอสง่มอบอกี 104 ลํา 
o สทีีท่าในเครือ่งบนิรุน่นีม้น้ํีาหนักประมาณ 500 กโิลกรัม 
o ราคาลําละ 305,000,000 ปอนด ์

Airbus Group ที ่Filton ในเมอืง Bristol นี ้เป็นสว่นทีทํ่างานดา้น Engineering designโดยเนน้ Wing ซึง่
หลังจากการdesign แลว้ จะมกีารทดสอบดว้ยในสว่นการไปศกึษาดงูานนัน้ ไดไ้ปเยีย่มชม 2 Site คอืFuel System 
Testing Facility และ Structural Testing Facility ซึง่ใหญโ่ตมาก 

 
ขอ้คดิ/ขอ้สงัเกต/ความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัจากการไปศกึษาดงูานที ่Airbus 

1. Airbus มคีวามร่วมมอืทีแ่นบแน่นกับหลายบรษัิททีผ่ลติชิน้สว่นทีต่อ้งใชใ้นเครือ่งบนิ เชน่ เครือ่งยนต ์อปุกรณ์
อเิล็กทรอนกิส ์เป็นตน้ เชน่ Rolls Royce 

2. Airbus เนน้การวจัิยและพัฒนา รวมทัง้นวัตกรรม เพือ่ทําใหเ้ครือ่งบนิของ Airbus มปีระสทิธภิาพสงูสดุ จะเห็น
ไดจ้ากการผลติครอบครัว Airbus ตัง้แต ่A320, A330, A350 และ A380 เพือ่รองรับความตอ้งการและแกปั้ญหา
ประเด็นทา้ทายต่างๆ ในธุรกจิการบนิ เชน่ ผลดิ A380 เพือ่แกปั้ญหาความคับคั่งของสนามบนิ ซึง่ A380 
สามารถ landing and take off ในเวลาเพยีง 2 นาท ีและจผุูโ้ดยสารไดเ้ป็นจํานวนมาก เป็นตน้ 

3. Airbus Innovation and values เนน้การผลติเครือ่งบนิทีเ่ป็มมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ ใชเ้ครือ่งยนตท์ีล่ดการ
ปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซด ์ลดการปลอ่ยเสยีงดงั เป็นตน้ 

4. เนน้การทํางานเป็นสว่นๆ ในแตล่ะ site งาน เพือ่เชีย่วชาญเฉพาะสว่นในเชงิลกึ เชน่ ที ่Bristol จะเนน้การ
ออกแบบและทดสอบ wing ในขณะที ่site อืน่ๆ ดแูลสว่นอืน่ๆ ของเครือ่งบนิ แลว้นําไปประกอบทีสํ่านักงาน
ใหญใ่นฝร่ังเศส 

5. พนักงานมีสัดส่วนของทัง้ผูห้ญงิ ผูช้าย ที่ใกลเ้คียงกัน และมาจากหลายเชือ้ชาต ิศาสนา เพื่อสรา้งความ
หลากหลายในการทํางานรว่มกนั 
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4.Queen Mary University of London(QMUL) 
QMUL กอ่ตัง้ในปี 1785 ในสมัย Queen Victoria เพือ่เป็นแหลง่เรยีนรู ้แหลง่วฒันธรรม และนันทนาการของคน

ทีอ่าศัยอยูใ่นทศิตะวันออกของลอนดอน เพือ่ใหเ้ป็น the People’s Palace ปัจจุบัน Queen Mary University of 
London เป็นมหาวทิยาลยัวจัิยอยูใ่นกลุม่ Russell Group มนัีกศกึษา 21,187 คน มบีคุลากร 4,000 คน และเป็น college 
ทีใ่หญท่ีส่ดุของ University of Londonเปิดการเรยีนการสอนใน 4 สาขา คอื Humanities and Social Sciences (HSS) 
/ Science and Engineering / Barts and the London School of Medicine and Dentistry / Life Sciences 
Initiative 

ในการไปศกึษาดงูาน QMUL นัน้ ไดไ้ปศกึษาดงูานเกีย่วกับการรับทุน Catalyst จาก RCUK และการไดรั้บ
รางวลั Gold Engage Watermark จาก NCCPE รายละเอยีดมดีงันี ้

ในปี 2012-2015QMUL ไดรั้บทุน Catalysts for Public Engagement with Research จาก Research 
Councils UK (RCUK) เพือ่ embed เรือ่ง public engagement เขา้ไปในนโยบาย ยทุธศาสตร ์และวัฒนธรรมของ
มหาวทิยาลัย ดังนัน้ QMUL จงึไดต้ัง้หน่วยงาน Public Engagement Unit ขึน้มาสนับสนุนและสง่เสรมิงาน public 
engagement ทั่วมหาวทิยาลยั มบีคุลากรประจํา 5 คน ซึง่แตล่ะคนม ีlong term contract ทําใหม้กํีาลงัใจในการทํางาน 
โดยคนหนึง่จะเป็นผูป้ระสานกบัชมุชนสงัคมภายนอกมหาวทิยาลยั QMUL ใชเ้วลา 3 ปีในการสรา้งความรู ้ความเขา้ใจแก่
บคุลากรในมหาวทิยาลัยในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกบั public engagement รวมทัง้ไดดํ้าเนนิการปรับปรุง พัฒนา เพิม่เตมิ
เพือ่ตอบตัวชีว้ัดทีป่รากฎใน The EDGE Tool ของ NCCPE ใหค้รบถว้นสมบรูณ์ และอยูใ่นวัฒนธรรมองคก์ร กอ่นทีจ่ะ
สมัครเขา้รับการประเมนิเพือ่ขอการรับรองจาก NCCPE ในฐานะเป็นมหาวทิยาลัยทีม่กีาร embed public management 
เขา้มาเป็นสว่นสําคญัของนโยบาย ยทุธศาสตร ์และวัฒนธรรมของมหาวทิยาลัย หลังจาก NCCPE เขา้มาประเมนิผลตาม
ตวัชีว้ดัใน The EDGE Tool มกีารสมัภาษณ์บคุลากรมหาวทิยาลยั  พดุคยุกบั stakeholder ภายนอก และสํารวจกจิกรรม
ตา่งๆแลว้ NCCPE จงึประกาศให ้QMUL เป็นมหาวทิยาลัยแรกทีไ่ดรั้บ Gold Engage Watermark ในฐานะทีเ่ป็น
มหาวทิยาลยัทีม่กีาร embed เรือ่ง public engagement เขา้ไปในนโยบาย ยทุธศาสตร ์และวฒันธรรมของมหาวทิยาลยั
ทัง้ระบบในปี 2016 

ในเรือ่ง public engagement นัน้ Kimberley Freeman หัวหนา้งานไดเ้นน้ย้ําวา่ เป็นกระบวนการ two-way 
process, interactive and listening และกอ่ใหเ้กดิผลประโยชน์แกทุ่กฝ่าย สว่นกจิกรรมของหน่วยงานนี้ คอืให ้
คําแนะนํา คําปรกึษา /ฝึกอบรมและตดิตามโครงการทีเ่กีย่วขอ้ง / สรา้งโอกาสในความรว่มมอืกบัชมุชนสงัคม โดยการจัด
กจิกรรมตา่งๆ เชน่ Festival of Communities ซึง่มหาวทิยาลัยจัดปีละครัง้โดยร่วมมอืกบั ชมุชน สงัคม นักธรุกจิ รอบ
มหาวทิยาลัย เพือ่ใหค้วามรู ้ความบันเทงิ แกเ่ด็กๆ ครอบครัว นักธุรกจิ/ Networking / Funding/Reward and 
Recognition / Raising awareness 
 
ขอ้คดิ/ขอ้สงัเกต/ความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัจากการไปศกึษาดงูานที ่QMUL 

1. การมผีูบ้รหิารระดับสงูของมหาวทิยาลัยเป็นหัวหนา้ทมี Public Engagement ทําใหง้านดา้นนี้ของ QMUL 
ดําเนนิไปอยา่งตอ่เนือ่งและบรรลเุป้าหมายทีว่างไว ้  

2. คนทํางาน public engagement มคีวามสขุและสนุกกบังานทีทํ่าทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยทําใหง้าน
ดา้นนีป้ระสบความสําเร็จมาก 

3. การมเีป้าหมายทีช่ดัเจนในการพัฒนา public engagement ใหเ้ป็นสว่นหนึง่ของนโยบาย ยุทธศาสตร ์และ
วัฒนธรรมองคก์ร โดยมตีัวชีว้ัดใน The EDGE Tool เป็นตัวกําหนด ทําให ้QMUL มคีวามมุง่มั่น ตัง้ใจจรงิ และ
ไดรั้บความร่วมมอือยา่งดจีากผูเ้กีย่วขอ้งทกุฝ่าย จนสามารถไดรั้บการรับรอง Gold Engage Watermark จาก 
NCCPE ไดสํ้าเร็จเป็นมหาวทิยาลยัแรก 

4. The EDGE Tool เป็นเครือ่งมอืสําคัญที ่NCCPE ไดพั้ฒนาขึน้เพือ่ใหเ้ป็นเครือ่งมอืใหม้หาวทิยาลัยในประเทศ 
สหราชอาณาจักรใชใ้นการประเมนิตนเองเกีย่วกบัการสง่เสรมิสนับสนุนงาน public engagement ของตัวเอง
โดยมตีัวชีว้ัด 9 ตัว ใน 3 มติ ิคอื 1) Purpose (ประกอบดว้ยตัวชีว้ัด Mission /Leadership /Communication) 
2) Process (ประกอบดว้ยตวัชีว้ดั Recognition / Support /Learning)  3) People (ประกอบดว้ยตัวชีว้ัด Staff 
/ Student / Public) 

5. โครงการ Catalyst for Public Engagement with Research ทีส่นับสนุนทนุโดย Research Council UK แก่
มหาวทิยาลัย 8 แหง่ในสหราชอาณาจักรใหพั้ฒนาหาแนวทางในการ embed แนวคดิและวธิปีฏบิัตขิอง public 
engagement เขา้ไปในมหาวทิยาลัย เป็นการดําเนนิงานในระดับนโยบายทีด่มีาก มเีป้าหมายชัดเจน และ
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคท์ีต่ัง้ไว ้RCUK จะใหทุ้นสนับสนุนงานดา้นนี้อย่างตอ่เนื่อง เพือ่หนุนเสรมิ
มหาวทิยาลยัใหทํ้างานเพือ่สงัคมอยา่งเป็นระบบและเขม้แข็งมากขึน้ 

 
5. University College London (UCL)Institute of Education (IOE) 

UCL Institute of Education (IOE) กอ่ตัง้ในปี 1902 เป็นสถาบันวจัิยและการเรยีนการสอนดา้นการศกึษาและ
สงัคมศาสตรอ์นัดบัหนึง่ของโลก ทัง้นี ้สถาบนัฯ ไดอ้นัดบัหนึง่จากการจัดอนัดบัมหาวทิยาลยัโลกโดย QS ทัง้ในปี 2014, 
2015, 2016และ 2017 รวมทัง้ไดร้างวลั 2015 Queen’s Anniversary Prize และจากผลการประเมนิ 2014 REF สถาบัน
นี ้เป็นทีห่นึง่ใน research power สาขาการศกึษา มนัีกศกึษามากกวา่ 8,000 คน และมบีคุลากร 800 คน ในปี 2014 
IOE กลายมาเป็น school หนึง่ของ UCL และเรยีกวา่ UCL Institute of Education 

UCL IOE เป็นหนึง่ในมหาวทิยาลัย 8 แหง่ ทีไ่ดรั้บทนุ Catalysts for Public Engagement with Research ใน
ปี 2012-15 โดยมวีัตถปุระสงคเ์พือ่ ‘to take the IOE forward from a position of having micro-cultures of strong 
public engagement amongst research and senior leadership teams..” ในการทํางานเพือ่embed public 
engagement เขา้ไปในวัฒนธรรมองคก์รนัน้ IOE ใหค้วามสนใจกับการสนับสนุนนักวจัิยรายบุคคล เพือ่ใหเ้กดิ 
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community of practice ขึน้ใน IOE มากกวา่การตัง้คณะกรรมการกลุม่ตา่งๆ ขึน้มา มกีารใหคํ้าปรกึษาและฝึกอบรมแก่
นักวจัิยรายบคุคลทีม่อียูม่ากกวา่การจัดให ้นักวจัิยในอนาคต ซึง่การดําเนนิการดงักลา่ว ประสบความสําเร็จมาก 

ในการไปศกึษาดงูานที ่UCL นัน้ไดไ้ปศกึษา 3 ประเด็น คอื 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 กอ่ตัง้เมือ่ปี 2009 โดยในเบือ้งตน้ไดรั้บงบประมาณสนับสนุนจาก
โครงการ Beacons for Public Engagement programme แตปั่จจุบันนี ้ไดรั้บทนุสนับสนุนจาก UCL และเป็นสว่นที่
สําคัญของ UCL Culture ทัง้นี ้UCL เป็นมหาวทิยาลัยแรกทีล่งนามใน NCCPE’s ‘Manifesto for Public Engagement’ 
มหาวทิยาลัยมกีารสรา้งกลไกชือ่ UCL Culture ในการสง่เสรมิ research impact through engagement, การแสดง 
และนทิรรศการ โดยหน่วยงานนีม้กีารทํางานร่วมกบั UCL Museum and Collections และ UCL Theatres and Studio
เพื่อสรา้งความเชือ่มโยงระหว่างคนและความคดิทัง้ในและนอกมหาวทิยาลัย ในการทํางานเพื่อขับเคลื่อน public 
engagement ในมหาวทิยาลยันัน้ หน่วยงานนี ้ไมไ่ดทํ้าคนเดยีว แตไ่ดร้่วมมอืกบัหน่วยงานอืน่ๆ ทัง้มหาวทิยาลัยทีม่กีาร
ทํางานกบัสงัคมอยูแ่ลว้ เชน่ 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 
เป็นตน้  
 
ความหมายของ Public Engagement 
UCL IOE ใชค้วามหมายทีกํ่าหนดไวโ้ดยNCCPE คอื 
''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.'' 
 
และทีกํ่าหนดไวโ้ดย HEFCE คอื 
''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 ้
กลา่วถงึบทบาทของงานวจัิยทางสังคมศาสตรใ์นการกําหนดนโยบายโดยไดย้กตัวอย่างการทํางานร่วมกับเครอืขา่ยชือ่
the Alliance for Useful Evidence ทีส่นับสนุนใหม้กีารใช ้evident มาประกอบการคดิ วเิคราะห ์ตดัสนิใจในเชงินโยบาย
และการทํางานในหนา้ทีใ่หม้ากขึน้ ซึง่ SSRU มคีวามเชีย่วชาญในเรือ่งนีแ้ละไดทํ้างานรว่มกบัประเทศตา่งๆ ทั่วโลก 
 
UCL in South East Asia and Australasia (Global Engagement Officer, IOE) 

Dr.Mukdarut Bangphan ซึง่เป็นอาจารยค์นไทยในศนูยน์ี ้ไดแ้สดงภาพความร่วมมอืของ UCL กบัประเทศใน
เอเชยีตะวันออกเฉียงใตแ้ละออสตราเลเซยีเพือ่ใหท้ราบวา่ UCL มคีวามร่วมมอืกบัประเทศใดและในเมอืงใดบา้ง เชน่ มี
โครงการความร่วมมอืกับ สงิคโปร ์16 แหง่ มคีวามร่วมมอืกับหน่วยงานในกรุงเทพ 10 แหง่ และในสาขาใดบา้ง เชน่ 
วศิวกรรมศาสตร ์Life Science เป็นตน้ นอกจากนี้ไดแ้สดงจํานวนบทความทีค่นของ UCL เขยีนร่วมกับนักวจัิยของ
ประเทศตา่งๆ ในเอเชยีตะวันออกเฉียงใต ้ทีพ่บในฐานขอ้มลู Web of Science รวมทัง้จํานวนการอา้งองิ นอกจากนี ้มี
ขอ้มลูเกีย่วกบัสาขาวชิาทีนั่กศกึษาจากภมูภิาคนี ้นยิมเรยีนตัง้แตปี่ 2011-16  จํานวนนักศกึษาตา่งชาตทิีล่งเรยีนใน UCL 
เปรยีบเทยีบกบัมหาวทิยาลยัใน Russell Group จํานวนนักศกึษาไทยในคณะตา่งๆ ของ UCL และจํานวนความร่วมมอืกบั
ประเทศไทย มหาวทิยาลัยในประเทศไทยทีเ่ขยีน paper ร่วมกับ UCL มากทีส่ดุ ซึง่เป็นภาพรวมทีม่หาวทิยาลัย UCL 
สามารถนําไปใชใ้นการประกอบการกําหนดนโยบายทีเ่กีย่วขอ้งได ้โดยเฉพาะอยา่งยิง่ดา้นความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 
 
5.3 Research for All: Universities and Societies 

เป็นวารสารออนไลนท์ีม่รีะบบ peer review และรับตพีมิพบ์ทความวจัิยเกีย่วกบั public engagement จากทกุ
คนทีทํ่างานวจัิยร่วมกบัชมุชน/สงัคม เชน่ นักวจัิย ผูกํ้าหนดนโยบาย ผูป้ฏบิัตงิานดา้น public engagement หน่วยงาน
ภาคประชาสังคม โรงเรยีน ภาคธรุกจิเอกชน ภาคอุตสาหกรรม เป็นตน้ ขอบเขตของวารสารคอื เนน้บทความวจัิยทีทํ่า
รว่มกบัชมุชน/สงัคม และเกดิ impact ตอ่สงัคม ซึง่ครอบคลมุบทความทางดา้นทฤษฎ ีการวเิคราะหส์งัเคราะห ์และความ
คดิเห็นทีสํ่ารวจประเด็นหลักของการทํา public engagement เช่น การพัฒนาความสัมพันธ ์การสือ่สาร และ
participatory action research นอกจากนีย้ังสนใจประเด็นการทํา engagement กบัภาคสว่นตา่งๆ ดว้ยเพือ่เรยีนรู ้
วฒันธรรมของคนในกลุม่นัน้ๆ ตลอดจนยังตพีมิพบ์ทความจากนักวชิาการทีม่กีารทํางานกบัสงัคมแบบขา้มศาสตรจ์ากนัก
ปฏบิัตใินทุก sector และจากทกุประเภทของการ engagement ดว้ย วารสารนี้เป็นผลลัพธจ์ากโครงการ Catalyst ซึง่
ร่วมสนับสนุนการดําเนนิการโดย IOE และ NCCPE โดยม ีProf.Sandy Oliver จาก SSRU ของ UCL และ Sophie 
Duncan จาก NCCPE เป็นบรรณาธกิาร เริม่ตพีมิพ ์Vol.1 No.1 ในปี 2017 ทัง้นี ้วทิยากรไดเ้ชญิชวนใหผู้เ้ขา้ร่วมสง่
บทความของประเทศไทยมาลงตพีมิพใ์นวารสารนีด้ว้ย 
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ขอ้คดิ/ขอ้สงัเกต/ความรูใ้หมท่ีไ่ดร้บัจากการไปศกึษาดงูานทีU่CL IOE 
1. UCL เป็นมหาวทิยาลยัทีเ่นน้การวจัิยแตใ่หค้วามสําคัญกบั public engagement โดยมหีน่วยงานทีด่แูลเรือ่งนี้
โดยตรง และเชือ่มประสานกบัหน่วยงานอืน่ๆ ทีทํ่างานดา้นนีอ้ยูแ่ลว้ ผา่นกลไก UCL Culture 

2. หน่วยงาน Social Science Research Unit ของ IOE เป็นหน่วยงานวจัิยทางสังคมศาสตรท์ีม่ชี ือ่เสยีง
โดยเฉพาะการวจัิยเชงินโยบาย โดยมคีวามเชีย่วชาญในเรือ่ง Evidence-based research 

3. The Alliance for Useful Evidence เป็นหน่วยงานกลางในการสง่เสรมิ สนับสนุน ผูกํ้าหนดนโยบายและ    
นักปฏบิัตขิองรัฐบาลและหน่วยงานตา่งๆ ใหม้กีารใช ้evident มาประกอบการคดิ วเิคราะห ์ตัดสนิใจในเชงิ
นโยบายและการทํางานในหนา้ทีใ่หม้ากขึน้ โดยไดรั้บทนุสนับสนุนการจัดตัง้จาก the Big Lottery Fund, the 
Economic and Social Research Council (ESRC) and Nesta  

4. Systematic review เป็นกระบวนการทบทวนวรรณกรรมอยา่งเป็นระบบทีม่จีุดมุง่หมายในการคน้หา scientific 
evidence เพือ่ใหม่ั้นใจวา่ นักวจัิยได ้evident ทีค่รบถว้นสมบรูณ์มากทีส่ดุ ดังนัน้ systematic review จงึเป็น
เครือ่งมอืสําคัญของผูกํ้าหนดนโยบายและนักปฏบิัตใินการคน้หาวา่ what work, how it works and what 
might do harm ไมว่า่จะเป็นประเด็นเรือ่งใด เชน่ การสอน /social care/social policy ในการทํา systematic 
review จะบอกนักวจัิยเกีย่วกบัสิง่ทีเ่รารูแ้ลว้ เรารูจั้กมันไดอ้ยา่งไร ความแตกตา่งระหวา่งสาขาวชิา นอกจากนี ้
มันยังบอกสิง่ทีเ่ราไม่รูม้ากอ่นดว้ย ดังนัน้ สิง่ทีสํ่าคัญในการทํา systematic review คอื ประเด็นคําถามที่
อยากรู ้และ งบประมาณในการดําเนนิการ 

5. ผูเ้ขา้ร่วมจากหลายมหาวทิยาลัยของประเทศไทยใหค้วามสนใจในการทําวจัิยเชงินโยบายกับ UCL โดยใช ้
กระบวนการ systematic review 

6. วารสาร Research for All เป็นทางเลอืกหนึง่ของนักวจัิยทางดา้นการทํางานเพือ่สงัคมในการสง่บทความของ
ประเทศไทยไปลงตพีมิพเ์พือ่เป็นการเพิม่ visibility และโอกาสในการสรา้งความร่วมมอืกับนักวจัิยและ
นักวชิาการของประเทศสหราชอาณาจักรตอ่ไป 
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