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คณะผู ้บริหารจากประเทศไทย 12 ท่านทีร่ ่วมเดินทางไปเข ้าร่วมประชุม 2014
Engagement Australia ทีเ่ มือง Wagga Wagga รัฐ New South Wales ได ้ไป
ึ ษาดูงาน Community Engagement ที่ Shopfront ของ UTS ซงึ่ มีงานหลัก
ศก
ื่ มโยงมหาวิทยาลัยให ้ทํางานกับชุมชนผ่าน Shopfront
3 งาน คือ การเป็ นผู ้เชอ
ึ ษาผ่าน SOUL Award และการจัดทําวารสาร
การพัฒนาจิตสาธารณะของนักศก
อิเล็กทรอนิกส ์ โดยแต่ละประเด็น มีรายละเอียดพอสงั เขป ดังนี้
Shopfront
ื่ มโยงและ
Shopfront เป็ นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยทีท
่ ําหน ้าทีเ่ ป็ นประตูในการเชอ
ี่ วชาญของอาจารย์และนักศก
ึ ษาในคณะและสาขาวิชาต่างๆ กับ
ประสานความรู ้ ความเชย
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย โดยได ้รับทุนสนับสนุนหลักจาก UTS โดยในปี 2013 ได ้รับ
งบประมาณ 393,000 AUS$ หรือประมาณ 11,790,000 บาท ผู ้ก่อตัง้ คือ Prof Paul
Ashton ซงึ่ เป็ น Prof ด ้านประวัตศ
ิ าสตร์ของ UTS ในปี 1996 (ตอนนีก
้ อ
่ ตัง้ มาได ้ 18 ปี แล ้ว)
เพือ
่ เป็ นหน่วยประสานงานกลางในการทํางานกับชุมชน โดยมี Pauline O'Loughlin เป็ น
ผู ้จัดการศูนย์ทม
ี่ ห
ี น ้าทีป
่ ระสานกับทัง้ ชุมชน และอาจารย์ในคณะต่างๆ ของ UTS ในระดับ
นโยบาย Shopfront มี Reference Group เป็ นทีป
่ รึกษาทัง้ ในด ้านการบริหารจัดการในระยะ
ยาว และการกําหนดนโยบายต่างๆ ซงึ่ คณะทีป
่ รึกษานีม
้ ี 14 คน ประกอบด ้วยตัวแทนของ
่ NSW
คณะและหน่วยงานต่างๆ ของ UTS และผู ้ทรงคุณวุฒจิ ากภายนอกมหาวิทยาลัย เชน
Council of Social Services, University of Wollongong เป็ นต ้น
ในการเสนอโครงการนัน
้ ชุมชนรอบมหาวิทยาลัยเป็ นผู ้เสนอโครงการต่างๆ ทีต
่ ้องการความ
ชว่ ยเหลือด ้านวิชาการเข ้ามาที่ UTS ผ่านทางเว็บไซต์ของ Shopfront แล ้ว Shopfront จะ
ึ ษาว่าโครงการเหล่านัน
ศก
้ มีความเกีย
่ วข ้องกับสาขาวิชาใด และจะประสานไปทีอ
่ าจารย์คณะ
ต่างๆ ทีม
่ ค
ี วามเกีย
่ วข ้องทางวิชาการกับโครงการของชุมชนนัน
้ ๆ โดยอาจารย์ประจําวิชา
ึ ษาปี ท ี่ 4 ทีล
ต่างๆ จะคัดเลือกโครงการแล ้วเสนอให ้นักศก
่ งเรียนในรายวิชาของตน ซงึ่ ต ้อง
ึ ษาอยูแ
ึ ษาอาจทําคนเดียว หรือ 3ทํา project เพือ
่ ให ้จบการศก
่ ล ้ว เป็ นผู ้ดําเนินการ นักศก
6 คนต่อหนึง่ โครงการก็ได ้ ทีป
่ รึกษาด ้านวิชาการ คืออาจารย์ผู ้สอนวิชานัน
้ ๆ สว่ นทีป
่ รึกษา
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และผู ้ประสานงานกับชุมชน คือ Shopfront ซงึ่ มีเจ ้าหน ้าทีเ่ พียง 3-4 คนเท่านัน
้ ทัง้ นี้
Shopfront มีโครงการของชุมชนอยูใ่ นสต็อกปี ละ 40-50 โครงการ สว่ นผลงานทีผ
่ า่ นมานัน
้
ตัง้ แต่เริม
่ จัดตัง้ ในปี 1996-2013 Shopfront ได ้สง่ เสริมงานโครงการของชุมชนสงั คม
ร่วมกับคณะต่างๆของมหาวิทยาลัยรวม 750 โครงการ ซงึ่ เป็ นโครงการทีเ่ สนอโดยชุมชน
ิ้ โดยเฉพาะชุมชนด ้อยโอกาสกลุม
ทัง้ สน
่ ต่างๆ และมีอาจารย์เข ้าร่วมที่ active จํานวน 50 คน
ึ ษาเข ้าร่วม 3500 คน อย่างไรก็ตาม การลงไปทํางานกับชุมชนมีข ้อพึงระวังคือ 1)
มีนักศก
ึ ษาในการลงพิน
ึ ษา
ความพร ้อมของนักศก
้ ที่ 2) ความเหมาะสมของโครงการทีจ
่ ะให ้นักศก
ลงไปปฎิบต
ั งิ าน

UTS : SOUL Award
เป็ นกิจกรรมทีด
่ ําเนินการโดย Shopfront เพือ
่ สง่ เสริมภาวะผู ้นํ าและจิตสาธารณะแก่
ึ ษาโดยเรียกชอ
ื่ โครงการว่า UTS SOUL Award ซงึ่ ประกอบด ้วยกิจกรรมหลาย
นักศก
่ การประชุมสม
ั มนา workshop การอภิปรายถกเถียงประเด็นทีอ
ประเภท เชน
่ ยูใ่ นความ
สนใจ เพือ
่ พัฒนาทักษะการเป็ นผู ้นํ า และการทํางานร่วมกับสงั คม ทัง้ นี้ กิจกรรมมี 3
ื่ มโยงกัน คือ 1) Skill Up คือ การพัฒนาภาวะผู ้นํ าและทักษะต่างๆเพือ
ประเภททีเ่ ชอ
่ การ
พัฒนาตนเอง 2) Hang Out SOUL คือให ้ความรู ้เกีย
่ วกับงานอาสาสมัครและการสร ้างทีม
3) Get Active คือ การลงไปทํางานเป็ นอาสาสมัครในชุมชน
ึ ษาทีเ่ ข ้าร่วมกิจกรรมทุก 1 ชวั่ โมง จะได ้รับแต ้ม 1 คะแนน เมือ
นักศก
่ เรียนจบหลักสูตรและ
ได ้ 100 คะแนน จะได ้รับ SOUL Award และมีการบันทึกลงใน transcript ด ้วย โดยในปี
ึ ษาลงทะเบียนเข ้าร่วมกิจกรรม 700 คน โดยมีชวั่ โมงทํางานเพือ
2013 มีนักศก
่ ชุมชน
ึ ษาให ้ทํางานอาสาสมัครร่วมกับ
7000 ชวั่ โมง นอกจากนี้ Shopfront ยังสง่ เสริมนักศก
่ WorkVentures (a social enterprise that support social
หลายหน่วยงาน เชน
inclusion), Mission Australia (students trained as home English tutors for
refugee), Centre for Volunteering (peak body of NSW for volunteering) เป้ นต ้น
E-Journal
ื่ Gateways: International
นอกจากนี้ Shopfront ยังได ้จัดทําวารสารอิเล็กทรอนิกส ์ ชอ
Journal of Community Research and Engagement ร่วมกับ มหาวิทยาลัยใน
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สหรัฐอเมริกา เพือ
่ เผยแพร่งานวิจัยและวิธป
ี ฎิบต
ั ท
ิ ด
ี่ ด
ี ้านการทํางานเพือ
่ สงั คมออกสู่
์ บบนี้ ของประเทศ
สาธารณะ จัดพิมพ์โดย UTS ePRESS ซงึ่ ระบบวารสารอิเล็กทรอนิกสแ
ไทยมีการดําเนินการแล ้วโดยศูนย์ TCI เรียกว่า ระบบ ThaiJo (Thai Journal Online
System) ซงึ่ ขณะนีม
้ วี ารสารมากกว่า 100 วารสารอยูใ่ นระบบแล ้ว และมีจํานวนเพิม
่ ขึน
้
อย่างต่อเนือ
่ ง
วารสารนีม
้ ก
ี ําหนดออกปี ละ 1 เล่ม โดยตีพม
ิ พ์บทความ 3 ประเภท คือ บทความวิจัย
ึ ษา (not peer review) และ snapshot (not peer review)
(peer review), กรณีศก
่
ขณะนี้ ออกมาได ้ถึง ปี ท ี่ 6 แล ้ว โดยได ้ตีพม
ิ พ์บทความจากหลายประเทศ เชน
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อาฟริกาใต ้ อินเดีย โบลิเวีย ในปี ทผ
ี่ า่ นมา มีผู ้สนใจเข ้ามาอ่าน
บทความจํานวน 6754 คน ซงึ่ สว่ นมากเป็ นนักวิชาการ ในฉบับล่าสุด คือ Vol 6 จะมี
บทความทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Theme : Knowledge Transfer in Asia ด ้วย
เว็บไซต์ของวารสารคือ http://epress.lib.uts.edu.au/journals/index.php/ijcre
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