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คณะผูบ้รหิารจากประเทศไทย 12 ทา่นทีร่่วมเดนิทางไปเขา้รว่มประชมุ 2014 
Engagement Australia ทีเ่มอืง Wagga Wagga รัฐ New South Wales ไดไ้ป
ศกึษาดงูาน Community Engagement ที ่Shopfront ของ UTS ซึง่มงีานหลัก 
3 งาน คอื การเป็นผูเ้ชือ่มโยงมหาวทิยาลัยใหทํ้างานกบัชมุชนผา่น Shopfront 
การพัฒนาจติสาธารณะของนักศกึษาผา่น SOUL Award และการจัดทําวารสาร
อเิล็กทรอนกิส ์ โดยแตล่ะประเด็น มรีายละเอยีดพอสงัเขป ดังนี ้ 

Shopfront 

Shopfront เป็นหน่วยงานกลางของมหาวทิยาลยัทีทํ่าหนา้ทีเ่ป็นประตใูนการเชือ่มโยงและ
ประสานความรู ้ความเชีย่วชาญของอาจารยแ์ละนักศกึษาในคณะและสาขาวชิาตา่งๆ กบั
ชมุชนโดยรอบมหาวทิยาลยั โดยไดรั้บทนุสนับสนุนหลกัจาก UTS  โดยในปี 2013 ไดรั้บ
งบประมาณ 393,000 AUS$ หรอืประมาณ  11,790,000  บาท  ผูก้อ่ตัง้คอื  Prof Paul 
Ashton ซึง่เป็น Prof ดา้นประวัตศิาสตรข์อง UTS ในปี 1996 (ตอนนีก้อ่ตัง้มาได ้18 ปีแลว้) 
เพือ่เป็นหน่วยประสานงานกลางในการทํางานกบัชมุชน  โดยม ีPauline O'Loughlin เป็น
ผูจั้ดการศนูยท์ีม่หีนา้ทีป่ระสานกบัทัง้ชมุชน และอาจารยใ์นคณะตา่งๆ ของ UTS ในระดบั
นโยบาย  Shopfront ม ีReference Group เป็นทีป่รกึษาทัง้ในดา้นการบรหิารจัดการในระยะ
ยาว และการกําหนดนโยบายตา่งๆ ซึง่คณะทีป่รกึษานีม้ ี14 คน ประกอบดว้ยตวัแทนของ
คณะและหน่วยงานตา่งๆ ของ UTS และผูท้รงคณุวฒุจิากภายนอกมหาวทิยาลยั เชน่ NSW 
Council of Social Services, University of Wollongong เป็นตน้ 

ในการเสนอโครงการนัน้ ชมุชนรอบมหาวทิยาลยัเป็นผูเ้สนอโครงการตา่งๆ ทีต่อ้งการความ
ชว่ยเหลอืดา้นวชิาการเขา้มาที ่UTS ผา่นทางเว็บไซตข์อง Shopfront แลว้ Shopfront จะ
ศกึษาวา่โครงการเหลา่นัน้มคีวามเกีย่วขอ้งกบัสาขาวชิาใด และจะประสานไปทีอ่าจารยค์ณะ
ตา่งๆ ทีม่คีวามเกีย่วขอ้งทางวชิาการกบัโครงการของชมุชนนัน้ๆ โดยอาจารยป์ระจําวชิา
ตา่งๆ จะคดัเลอืกโครงการแลว้เสนอใหนั้กศกึษาปีที ่4 ทีล่งเรยีนในรายวชิาของตน ซึง่ตอ้ง
ทํา project เพือ่ใหจ้บการศกึษาอยูแ่ลว้ เป็นผูดํ้าเนนิการ  นักศกึษาอาจทําคนเดยีว หรอื 3-
6 คนตอ่หนึง่โครงการก็ได ้ ทีป่รกึษาดา้นวชิาการ คอือาจารยผ์ูส้อนวชิานัน้ๆ สว่นทีป่รกึษา
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และผูป้ระสานงานกบัชมุชน คอื Shopfront ซึง่มเีจา้หนา้ทีเ่พยีง 3-4 คนเทา่นัน้  ทัง้นี ้
Shopfront มโีครงการของชมุชนอยูใ่นสตอ็กปีละ 40-50 โครงการ  สว่นผลงานทีผ่า่นมานัน้  
ตัง้แตเ่ริม่จัดตัง้ในปี 1996-2013  Shopfront ไดส้ง่เสรมิงานโครงการของชมุชนสงัคม
รว่มกบัคณะตา่งๆของมหาวทิยาลยัรวม 750 โครงการ ซึง่เป็นโครงการทีเ่สนอโดยชมุชน
ทัง้ส ิน้ โดยเฉพาะชมุชนดอ้ยโอกาสกลุม่ตา่งๆ และมอีาจารยเ์ขา้รว่มที ่active จํานวน 50 คน 
มนัีกศกึษาเขา้รว่ม 3500 คน  อยา่งไรก็ตาม การลงไปทํางานกบัชมุชนมขีอ้พงึระวังคอื  1) 
ความพรอ้มของนักศกึษาในการลงพิน้ที ่ 2)  ความเหมาะสมของโครงการทีจ่ะใหนั้กศกึษา
ลงไปปฎบิตังิาน 

 

UTS : SOUL Award 

เป็นกจิกรรมทีดํ่าเนนิการโดย Shopfront เพือ่สง่เสรมิภาวะผูนํ้าและจติสาธารณะแก่
นักศกึษาโดยเรยีกชือ่โครงการวา่ UTS SOUL Award ซึง่ประกอบดว้ยกจิกรรมหลาย
ประเภท เชน่ การประชมุสมัมนา workshop  การอภปิรายถกเถยีงประเด็นทีอ่ยูใ่นความ
สนใจ เพือ่พฒันาทกัษะการเป็นผูนํ้า และการทํางานรว่มกบัสงัคม ทัง้นี ้กจิกรรมม ี3 
ประเภททีเ่ชือ่มโยงกนั  คอื 1) Skill Up  คอื การพฒันาภาวะผูนํ้าและทักษะตา่งๆเพือ่การ
พัฒนาตนเอง  2) Hang Out SOUL คอืใหค้วามรูเ้กีย่วกบังานอาสาสมคัรและการสรา้งทมี  
3) Get Active คอื การลงไปทํางานเป็นอาสาสมคัรในชมุชน    

นักศกึษาทีเ่ขา้รว่มกจิกรรมทกุ 1 ชัว่โมง จะไดรั้บแตม้ 1 คะแนน เมือ่เรยีนจบหลกัสตูรและ
ได ้100 คะแนน จะไดรั้บ SOUL Award และมกีารบนัทกึลงใน transcript ดว้ย  โดยในปี 
2013 มนัีกศกึษาลงทะเบยีนเขา้รว่มกจิกรรม 700 คน โดยมชีัว่โมงทํางานเพือ่ชมุชน 
7000 ชัว่โมง นอกจากนี ้Shopfront ยังสง่เสรมินักศกึษาใหทํ้างานอาสาสมคัรรว่มกบั
หลายหน่วยงาน เชน่ WorkVentures (a social enterprise that support social 
inclusion), Mission Australia (students trained as home English tutors for 
refugee), Centre for Volunteering (peak body of NSW for volunteering) เป้นตน้ 

E-Journal 

นอกจากนี ้Shopfront ยังไดจั้ดทําวารสารอเิล็กทรอนกิส ์ชือ่ Gateways: International 
Journal of Community Research and Engagement รว่มกบั มหาวทิยาลยัใน
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สหรัฐอเมรกิา เพือ่เผยแพรง่านวจัิยและวธิปีฎบิตัทิีด่ดีา้นการทํางานเพือ่สงัคมออกสู่

สาธารณะ จัดพมิพโ์ดย UTS ePRESS  ซึง่ระบบวารสารอเิล็กทรอนกิสแ์บบนี ้ของประเทศ
ไทยมกีารดําเนนิการแลว้โดยศนูย ์TCI เรยีกวา่ ระบบ ThaiJo (Thai Journal Online 
System) ซึง่ขณะนีม้วีารสารมากกวา่ 100 วารสารอยูใ่นระบบแลว้ และมจํีานวนเพิม่ขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง 

วารสารนีม้กํีาหนดออกปีละ 1 เลม่ โดยตพีมิพบ์ทความ 3 ประเภท คอื บทความวจัิย 
(peer review), กรณศีกึษา (not peer review) และ snapshot (not peer review) 
ขณะนี ้ออกมาไดถ้งึ ปีที ่6 แลว้ โดยไดต้พีมิพบ์ทความจากหลายประเทศ เชน่ 
สหรัฐอเมรกิา แคนาดา อาฟรกิาใต ้อนิเดยี โบลเิวยี  ในปีทีผ่า่นมา มผีูส้นใจเขา้มาอา่น
บทความจํานวน 6754 คน ซึง่สว่นมากเป็นนักวชิาการ ในฉบบัลา่สดุ คอื Vol 6 จะมี
บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบั Theme : Knowledge Transfer in Asia ดว้ย 

เว็บไซตข์องวารสารคอื  http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/ijcre 
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