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โครงการเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 

 “2018 National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Conference” 
ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 

ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร 
 

สหราชอาณาจักรเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นในเรื่องของระบบบริหารจัดการและการขับเคลื่อนการท างาน
วิชาการเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยหรือ Public Engagement (PE) โดยเมื่อปี 2007  The Higher Education Funding 
Council for England (HEFCE)  ได้มีการประกาศรับสมัครสถาบันการศึกษาเพื่อจัดตั้งศูนย์ประสานความร่วมมือ 6 แห่ง 
(The Beacons for Public Engagement) และศูนย์การประสานงานกลาง 1 แห่ง เพื่อเป็นโครงการต้นแบบ มีระยะเวลา
ด าเนินการ 4 ปี (2008-2011) โดยการสนับสนุนทุนจาก UK Higher Education Funding Councils, Research 
Councils UK และ The Wellcome Trust  จากการริเร่ิมโครงการดังกล่าวท าให้เกิด National Co-ordinating Centre 
for Public Engagement (NCCPE) ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนมหาวิทยาลัยในประเทศสหราช
อาณาจักรให้ท างานเพื่อสังคมในศตวรรษที่ 21 ให้มากขึ้น  ท างานเชื่อมประสานกับศูนย์ประสานงาน 6 แห่ง (Six 
Beacons) ได้แก่ 1) Newcastle and Durham 2) Manchester 3) CUE East (UEA) 4) University College London 
(UCL) 5) Wales และ 6) Edinburgh 

ปัจจุบัน NCCPE ตั้งอยู่ที่ศูนย์ Watershed ในเมือง Bristol  โดยเป็นการด าเนินงานร่วมกันระหว่าง The 
University of Bristol และ University of the West of England  และเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ ในการส่งเสริมให้
มหาวิทยาลัยสร้างการเปลี่ยนแปลง กลยุทธ์ และคุณค่าให้กับสังคมในศตวรรษที่ 21  ได้มีการก าหนดวัตถุประสงค์เชิงกล
ยุทธ์ในการด าเนินงาน 3 ประการคือ  1) การสร้างแรงบันดาลใจให้มีการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิชาการเพื่อสังคม (Inspire a shift in culture) 2) การเพิ่ม capacity ของมหาวิทยาลัยด้านการท างานเพื่อสังคม 3) 
สร้างและกระตุ้นเครือข่ายให้บูรณาการงานเพื่อสังคมเข้าไปในพันธกิจของมหาวิทยาลัย  ซึ่งที่ผ่านมา NCCPE จะ
ด าเนินงานและท างานกิจกรรมร่วมกับ Beacon ในประเด็น public engagement หลายประการ อาทิ บริการฝึกอบรม
แนวคิดและทักษะในการท างานเพื่อสังคม บริการที่ปรึกษาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง  การประกวดโครงการเพื่อสังคม  โดย
ในทุกๆ ปีจะมีการจัด The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) Annual Conference 
เพื่อเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การท างานระหว่างมหาวิทยาลัยต่างๆ ตั้งแต่หลักการ แนวปฏิบัติ และ
เป้าหมายส าหรับอนาคต ซึ่งในปี 2018 ได้ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2561 ภายใต้หัวข้อ “Framing 
new futures for public engagement” 

สถาบันคลังสมองของชาติ ร่วมกับ Engagement Thailand (EnT) ได้ตระหนักถึงบทบาทและความส าคัญของ
การเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม และการบูรณาการหลักคิดและแนวปฏิบัติของงานเพื่อสังคมในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย จึงได้จัดโครงการเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ “2018 National Co-ordinating Center for 
Public Engagement (NCCPE) ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ เมืองเอดินบะระ 
ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ วิธีปฏิบัติที่ดี และส่งเสริมความร่วมมือใน
ด้านมหาวิทยาลัยเพื่อสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยกับของในประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักรต่อไป  
 

วัตถุประสงค์ 
(1) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาประสบการณ์ในด้านการท างานมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม ระหว่างผู้บริหารของ

ประเทศไทยและของประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร 
(2) เพื่อศึกษาเทียบเคียงการบริหารจัดการและวิธีการในการท างานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัยในประเทศ

สกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร และของประเทศไทย 
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(3) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อสังคมระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและใน
ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร  

 

รายละเอียด 
ส่วนที่ 1 
 

การเข้าร่วม The National Co-ordinating Centre for Public Engagement (NCCPE) 
Annual Conference 2018 ภ า ย ใ ต้ หั ว ข้ อ  “ Framing new futures for public 
engagement” เป็นเวลา 2 วัน ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร 

ส่วนที่ 2 
 

การส่งเสริมความร่วมมือด้านมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม  
กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเพื่อสังคม “Beltane Public Engagement Network”จ านวน 3 แห่ง 
ในเมืองเอดินเบิร์ก และมหาวิทยาลัยอีก 1 แห่งในเมืองกลาสโกว์ 

(1) The University of Edinburgh 
(2) Queen Margaret University  
(3) Edinburgh Napier University  
(4) University of Stratchclyde 

 
วัน เวลา สถานที่ 

ระหว่างวันอาทิตยที่ 24 พฤศจิกายน ถึง วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม 2561 
ณ เมืองเอดินบะระ ประเทศสกอตแลนด์ สหราชอาณาจักร   

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารอ่ืนๆ ของมหาวิทยาลัย 

จ านวน 15 ท่าน  (ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหากมีจ านวนผู้สมัครไม่ถึง 15 ท่าน) 
 

อัตราค่าลงทะเบียน  

    (บาท/คน) 
 

การเดินทาง/ที่พัก 
สมัครและช าระค่าลงทะเบียน 

ภายใน 14 กันยายน 2561 ตั้งแต่ 15-28 กันยายน 2561 
บุคคลทั่วไป สมาชิก EnT  บุคคลทั่วไป สมาชิก EnT  

1 พักคู่ ชั้นประหยัด 143,000 138,000 163,000 158,000 
2 พักเดี่ยว ชั้นประหยัด 155,000 150,000 175,000 170,000 
3 พักเดี่ยว ชั้นธุรกิจ 215,000 210,000 235,000 230,000 

   
ค่าลงทะเบียน ครอบคลุม   คา่ตั๋วเคร่ืองบินไป-กลบั ค่าวีซา่ ค่าประกันการเดินทาง ค่าลงทะเบยีนเข้าร่วม

ประชุม ค่าที่พัก ค่าอาหารทุกมือ้ ค่าเดินทางเยี่ยมชมสถานที่ส าคัญ ค่าเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย และค่ารถรับ-ส่ง
ภายในประเทศสกอตแลนด์เรียบร้อยแล้ว  
 

วิธีการรับสมัคร   ลงทะเบียนออนไลน์ ที่ www.knit.or.th  
 

การติดต่อประสานงาน 
1. การลงทะเบียน         นายสมเกียรติ กิติเมธาวนีันท์ somkiat@knit.or.th   02 126 7632-34 ต่อ 123 
2. การช าระค่าลงทะเบียน   นางสาวรัชนี  บุญพา       ratchanee@knit.or.th   02 126 7632-34 ต่อ 122 
3. ข้อมูลโครงการ             นางสาวพัชยา มาสมบูรณ์ patchaya@knit.or.th     02 126 7632-34 ต่อ 110 

 

https://www.ed.ac.uk/about/sustainability/themes/public-engagement
https://www.qmu.ac.uk/research-and-knowledge-exchange/research-centres-institutes-and-groups/centre-for-dialogue-and-public-engagement/
https://www.napier.ac.uk/research-and-innovation/public-engagement
http://www.knit.or.th/
mailto:somkiat@knit.or.th
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