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กําหนดการ 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21และความเป็นสากล 

(Assessment 21st. Century Skills and Internationalism) 
การส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เมือง และ อุตสาหกรรมระดับโลก 
และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ 

ระหว่างวันที่  20 – 27 ตุลาคม 2561 
 

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2561 
 21.30 น.   ผู้ร่วมเดินทางทุกคนพร้อมที่จุดนัดหมาย ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ช้ัน 4 เคาร์เตอร์การบินไทย 
 00.55 น.   เดินทางออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สู่สนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ 
   ด้วยสายการบินไทย (TG910) ใช้เวลาเดินทาง 12 ช่ัวโมง 20 นาที 
 
วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561  
  07.15 น.   ถึงสนามบินฮีทโธรว์ ประเทศอังกฤษ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากร  
(เวลาท้องถ่ิน)   
 8.30 น.   ออกจากสนามบินน่ังรถบัสไปยังเมืองเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช่ัวโมง  
 11.30 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น.  เดินชมรอบเมือง (Cultural visit in Cambridge) 
 15.00 น.   เดินทางสู่ที่พักโรงแรมในเมืองเคมบริดจ์ 
 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
  
วันจันทร์ที่ 22 ตุลาคม 2561 
 7.30 น.   รับประทานอาหารเช้า 
 8.30 น.   เดินทางไปหน่วยงาน Cambridge Assessment International Education  

สถานที่คือ The Triangle Building, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA, UK 
เพ่ือฝึกปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับผลการ
เรียนรู้และการประเมินผล (ability to setting policy on  learning outcomes and 
assessment) 

 16.00 น.   เดินทางสู่ที่พักโรงแรมในเมืองเคมบริดจ์  
 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
 19.30 น.   ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน 

(โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบรวบรวมประเด็นการเรียนรู้) 
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วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 
 8.00 น.   รับประทานอาหารเช้า 

9.00 น.   เดินทางไปหน่วยงาน Cambridge Assessment International Education  (ต่อ) 
สถานที่คือ The Triangle Building, Shaftesbury Road, Cambridge, CB2 8EA, UK 
เพ่ือฝึกปฏิบัติการเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีความสามารถในการกําหนดนโยบายเก่ียวกับผลการ
เรียนรู้และการประเมินผล (ability to setting policy on  learning outcomes and 
assessment)  

 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
 13.00 น.   เดินทางด้วยรถบัส จากเมืองเคมบริดจ์ ไปสนามบินฮีทโธรว์ ใช้เวลาเดินทาง 2.30 ช่ัวโมง 
 18.15 น.          เดินทางออกจากสนามบินฮีทโธรว์ สู่สนามบินคอร์ค ประเทศไอร์แลนด์ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง 

19.35 น.   ออกจากสนามบินน่ังรถบัสไปยังเมืองคอร์ค ประเทศไอร์แลนด์ ใช้เวลาเดินทาง 20 นาที  
 20.00 น.   รับประทานอาหารเย็น และ เข้าท่ีพักโรงแรมเมืองคอร์ค  
 
วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 
 7.30 น.   รับประทานอาหารเช้า 
 8.30 น.   เดินทางไป University College Cork (UCC) เพ่ือความร่วมมือทางวิชาการและ 
   การร่วมแลกเปล่ียนในประเด็นสําคัญคือ 

1. Teaching and Learning in diverse contexts as university 
2. Guidance on preparing effective learning outcomes 
3. Effective connection with Global industries (pharmaceutical and digital industries) 
4. Continuing Education & Enterprise Engagement 
5. Engagement with Stakeholders in Community 

 16.00 น.   เดินทางสู่ที่พักโรงแรมในเมืองคอร์ค  
 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
 19.30 น.   ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน 

(โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบรวบรวมประเด็นการเรียนรู้) 
 
วันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 

8.00 น.   รับประทานอาหารเช้า 
9.30 น.   UCC Academic visit เพ่ือเรียนรู้ความร่วมมือระหว่าง UCC กับ อุตสาหกรรมช้ันนําระดับโลก 

 12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 น.   เดินทางศึกษาดูงาน ณ Cork City Council  เพ่ือเรียนรู้  

1) ปัจจัยแห่งความสําเร็จของเมืองคอร์ค ตามแนวของยูเนสโก้ (UNESCO Learning city)  
2) ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมท้ังนโยบาย แนวทาง วิธีปฏิบัติ ระหว่างเมืองและมหาวิทยาลัย  

16.00 น.   เดินทางสู่ที่พักโรงแรมในเมืองคอร์ค 
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 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
 19.30 น.   ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน 

(โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบรวบรวมประเด็นการเรียนรู้) 
  
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 

8.00 น.   รับประทานอาหารเช้า 
9.30 น.   UCC Academic visit เพ่ือเรียนรู้ความร่วมมือระหว่าง UCC กับ อุตสาหกรรมช้ันนําระดับโลก (ต่อ)  
16.00 น.   เดินทางสู่ที่พักโรงแรมในเมืองคอร์ค 

 18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น 
 19.30 น.   ประชุมสรุปผลการศึกษาดูงาน 

(โดยมีผู้ร่วมรับผิดชอบรวบรวมประเด็นการเรียนรู้) 
 
วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561 
 5.30 น.   รับประทานอาหารเช้า 

6.00 น.  พร้อมเดินทางไปสนามบินคอร์ค 
 7.20 น.   ออกเดินทางสู่สนามบินฮีทโธรว์ ใช้เวลาเดินทาง 1.30 ช่ัวโมง 
 12.30 น.   ออกเดินทางจากสนามบินฮีทโธรว์ สู่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ TG911 (11.15ช่ัวโมง) 
 05:45 +1 วัน    เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

 
……………………………………………….. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 


