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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความเป็นสากล 

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

 
 

 

          
 
 
 
                  ส่ิงที่ได้รับ คือ 

o Assessment ประเมินอย่างมีประสิทธิภาพ 
o Internationalization มีความเป็นสากล 
o Engagement University-Council-Industry  

                          บูรณาการ มหาวิทยาลัย เมือง และอุตสาหกรรม 
               

 
 

ณ สหราชอาณาจักร และ ประเทศไอร์แลนด์ 
ระหว่างวันที่  20-27 ตุลาคม 2561 
จัดโดย สถาบันคลังสมองของชาติ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 และความเป็นสากล 
(Assessment 21st. Century Skills and Internationalism) 

และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เมือง และ อุตสาหกรรมระดับโลก 
และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ 

 
จากสถานการณ์ประเทศไทยในยุคปัจจุบันมีความต้องการงานบูรณาทุกภาคส่วนให้มาร่วมมือกัน เพ่ือนําพา

ประเทศไทยบรรลุจุดมุ่งหมายที่ต้ังไว้ ไม่ว่าจะเป็นเร่ือง การพัฒนาที่ย่ังยืน (Sustainable Development) และ 
Thailand 4.0 โมเดลขับเคล่ือนประเทศไทยสู่ความม่ังค่ัง ม่ันคง และย่ังยืน เป็นต้น  ซ่ึงงานเหล่าน้ีจะบรรลุและ
สําเร็จไปได้ลุล่วง ย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีศักยภาพสูงและมีทักษะท่ีหลากหลายมาใช้งานและหน่ึงองค์กรท่ี
เป็นส่วนสําคัญในการผลิตบุคลากรให้กับประเทศ ก็คือ มหาวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยเป็นส่วนหน่ึงของสังคม และจะต้องดําเนินงานตามภารกิจหลักเพ่ือตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศให้ไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้วย  ซ่ึงพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยคือ การบูรณา
การองค์ความรู้ที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยต่อยอดสู่การพัฒนาชุมชน เมือง สังคม ประเทศให้จงได้ และจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนการศึกษาแห่งชาติ (2560-
2579) ที่เน้นยํ้าความสําคัญในเร่ืองของการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เน่ืองจากการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลเป็นปัจจัยที่สําคัญในการนําพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดยมีเป้าหมายของคุณลักษณะ
ของคนไทย 4.0 ต้องเป็นคนไทยท่ีมีความรู้ มีทักษะและความสามารถสูง มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมด้วย 

สิ่งเหล่าน้ีย่ิงตอกยํ้าให้มหาวิทยาลัยต้องหันกลับมาทบทวนและพัฒนาเพ่ือตอบสนองต่อสังคม และ
ประเทศ ซ่ึงการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการมี “ทักษะ” เพ่ือการตอบสนองความต้องการของ
องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและต่อสังคม ถือเป็นหน่ึงพันธกิจหลักท่ีสําคัญของผู้บริหารของคณะและมหาวิทยาลัยในการ
พัฒนาอุดมศึกษาไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง การพัฒนาบัณฑิตให้มี "ทักษะในศตวรรษท่ี 21" เช่น  ทักษะการคิด การ
คิดอย่างมีวิจารณญาณ การคิดเป็นระบบ ทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคล การส่ือสารที่ซับซ้อน การทํางานเป็น
ทีม ทักษะในการเรียนรู้ การจัดการตนเอง, การจัดการเวลา, การพัฒนาตนเอง, การควบคุมตนเอง, การปรับตัว เป็น
ต้น ซึ่งอาจจะรวมถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน และความสามารถส่ือสารกับผู้คนได้จากหลากหลาย
วัฒนธรรมที่แตกต่างกันด้วยเทคนิคต่างๆ เพ่ือทํางานร่วมกับผู้อ่ืนๆ การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและเง่ือนไข
ที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สําหรับการปฏิบัติงาน การจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพและเพ่ือให้ได้มาซ่ึงทักษะ
และข้อมูลใหม่ๆ แก่ตัวเอง ด้วย 

ดังน้ัน การประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา ถือเป็นเรื่องจําเป็นอย่างย่ิงยวดในการบริหาร
หลักสูตรสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือให้สามารถวัดผลการเรียนรู้ในด้านทักษะของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ได้ 
(Assessment 21st Century Skills)  และเพ่ือการก้าวหน้าและพัฒนาหลักสูตรของอุดมศึกษา ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานอุดมศึกษาและการประกันคุณภาพใหม่ การรับทราบข้อมูลเหล่าน้ีถือเป็นความได้เปรียบในการ
สร้างหลักสูตรของอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21  

นอกจากน้ี การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย เมือง และ อุตสาหกรรม
ระดับโลก ถือเป็นเร่ืองที่สําคัญในยุคปัจจุบัน เพราะเป็นการขับเคล่ือนพันธกิจมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคม  (University-
Engagement) และเกิดการบูรณาการของทุกพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในการทํางานเพ่ือสังคม  เป็นไปตาม
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เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยและยังสามารถตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐที่ต้องการพัฒนากําลังคนใน
มหาวิทยาลัยที่มีอุดมการณ์ ความรู้ และทักษะในการทํางานวิชาการเพ่ือสังคมให้เป็นระบบและมีความต่อเน่ือง  
 สถาบันคลังสมองของชาติ มูลนิธิส่งเสริมทบวงมหาวิทยาลัย ได้เล็งเห็นความสําคัญของงานบูรณาการ
บริหารหลักสูตร การประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา การบูรณางานเพ่ือสังคมเข้าไปในพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย มาเป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนาและการปฏิรูปอุดมศึกษา เพ่ือดําเนินพันธกิจตามกรอบ
แผนอุดมศึกษาระยะยาวฯ ในการผลิตหลักสูตรการบริหารจัดการสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ เก่ียวกับการบริหารหลักสูตรอย่างมีคุณภาพ ตอบสนองต่อพันธกิจของทั้งมหาวิทยาลัยและสังคม    จึงได้จัด 
“โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (Assessment 
21st Century Skills) และความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติประเทศไอร์แลนด์ ระหว่าง
วันที่ 20-27 ตุลาคม 2561 ณ สหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์” ข้ึน เพ่ือแลกเปล่ียนความรู้ 
ประสบการณ์ และวิธีปฏิบัติที่ดีด้านการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 ในสหราช
อาณาจักรและส่งเสริมความร่วมมือในด้านมหาวิทยาลัยเพ่ือสังคมระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยไทยและ
ไอร์แลนด์ต่อไป  

 
วัตถุประสงค์ 

(1) เพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการกําหนดนโยบายและกระบวนการทํางานพัฒนาหลักสูตร การ
ออกแบบ และการประเมินหลักที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้  โดยเฉพาะการประเมินทักษะการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในศตวรรษที่ 21 และความเป็นสากล โดยมหาวิทยาลัยช้ันนําของ สหราชอาณาจักร 

(2) เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการและวิธีการในการทํางานอย่างมีบูรณาการระหว่าง มหาวิทยาลัย เมือง 
และอุตสาหกรรมในประเทศไอร์แลนด์  

(3) เพ่ือศึกษาแนวทางในการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับอุตสาหกรรมระดับโลก ของ
ประเทศไอร์แลนด์ 

(4) เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและในประเทศไอร์แลนด์ 
 

รายละเอียด 
ส่วนที่ 1 
 

การเข้าประชุมปฏิบัติการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
(Assessment 21st Century Skills) เป็นเวลา 2 วัน โดยหน่วยงาน คือ Cambridge 
Assessment International Education , University of Cambridge ณ เมืองเคมบริดจ์ 
สหราชอาณาจักร  
การเน้น การเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการกําหนดนโยบายและกระบวนการทํางานพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบ และการประเมินหลักที่ มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Learning 
Outcome) โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประเมินทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
และความเป็นสากล 

ส่วนที่ 2 
 

การส่งเสริมความร่วมมือด้านมหาวิทยาลัย เมือง และ อุตสาหกรรมระดับโลก 
การเน้น การพัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนา
ประเทศจาก ธุรกิจระดับโลก และเรียนรู้แนวทาง วิธีการ การบริหารจัดการในการสร้าง
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ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับอุตสาหกรรมระดับโลก เพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน ซ่ึง
รวมถึง การศึกษา การวิจัย ความร่วมมือในการดําเนินงาน ส่ิงอํานวยความสะดวก (Facility) 
ในการศึกษา และ Ecosystem อีกด้วย 
  ภายใต้หัวข้อ “University-Industry-Council Collaboration/ Public Engagement/ 
Social Impact” จํานวน 2 แห่ง ณ เมืองคอร์ค ประเทศไอร์แลนด์ 

(1) University College Cork (UCC) ได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาวิทยาลัยช้ันนําของ
ยุโรปสําหรับการวิจัย การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและการค้า โดยมีโครงสร้างพ้ืนฐาน
และทรัพยากรที่สนับสนุนกิจกรรมของผู้ประกอบการ มีความเชี่ยวชาญด้านการ
วิจัย นวัตกรรม การเรียนการสอน ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่มีบทบาท
สําคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ของไอร์แลนด์   โดยมีกลยุทธ์มุ่งเน้น
ไปที่การสร้างและสนับสนุนกลุ่มนักวิจัยชั้นนําของโลก การสร้างความเข้มแข็ง
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของรัฐบาลที่สําคัญ
รวมทั้ง กลยุทธ์การอุดมศึกษา 2030 และยุทธศาสตร์ของไอร์แลนด์เพ่ือการวิจัยและ
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนวัตกรรม2020  

ซ่ึงท่านจะได้เรียนรู้ใน 5 ประเด็นหลัก คือ 
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 

 

พร้อมทั้งเย่ียมชม (Academic visit) สถานที่ปฏิบัติงานจริงที่มีความร่วมมือ
ระหว่าง UCC กับ เมือง (Council city) และการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมช้ันนํา
ระดับโลก 

  

(2) Cork City Council –จะได้พบเจอกับนายกเทศมนตรีของเมืองคอร์ค และได้
เรียนรู้ 1) แนวทางการสร้างเมืองแห่งการเรียนรู้ ตามแนวของยูเนสโก้ (UNESCO 
Learning city) 2) ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมทั้งนโยบาย แนวทาง วิธีปฏิบัติ 
ระหว่างเมืองและมหาวิทยาลัย  
โดยการนําอภิปรายและแลกเปล่ียนเรียนรู้  รศ.ดร.บวร ปภัสราทร 

- กรรมการ คณะอนุกรรรมการด้านติดตามและประเมินผลอุดมศึกษา  
     สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  กระทรวงศึกษาธิการ  
- อดีตคณบดี คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

“UCC’s status as an incubator 
for successful and sustainable 
new venture creation and hub 
for start-up companies.” 

“The impact on the economy 
from public research funding is 
impressive and highlights the 
focus on innovation within the 
Irish research sector as well as the 
benefit of the continued 
investment in technology transfer 
by the Enterprise Ireland.” 
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วัน เวลา สถานท่ี 
ระหว่างวันเสาร์ที่ 20 ถึง วันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2561  
ณ เมืองเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร  และ เมืองคอร์ค ประเทศไอร์แลนด์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 
นายกสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และผู้บริหารอ่ืนๆ ของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 30 ท่าน  
 

ส่ิงท่ีคาดหวัง 
ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตร การกําหนดผลการเรียนรู้ และการประเมินผล

ความสําเร็จของการเรียนรู้ และแนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย กับอุตสาหกรรมระดับ
โลก ของประเทศไอร์แลนด์ เพ่ือนํามาปรับใช้สําหรับประเทศไทยต่อไป 

 

หมายเหตุ ในกรณีที่จําเป็นเพ่ือให้การเข้าร่วมโครงการได้ประสิทธิผลดีที่สุด สถาบันฯ อาจจัดให้มีการ
ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการก่อนการเดินทาง เพ่ือเตรียมความพร้อมในประเด็นที่จําเป็น และอาจจัดให้มีการ
ประชุมสรุปผลที่ได้จากการเข้าโครงการฯ ภายหลังการเดินทาง เพ่ือให้มีเกิดการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพ 

 

ค่าลงทะเบียน  
 ภายในวันที่ 17 กันยายน 

2561 
18 กันยายน –  
5 ตุลาคม 2561 

ห้องพักคู่ ช้ันประหยัด 185,000.- 195,000.- 

ห้องพักเด่ียว ช้ันประหยัด 195,000.- 220,000.- 

ห้องพักเด่ียว ช้ันธุรกิจ 310,000.- 330,000.- 
 

ค่าลงทะเบียนดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายต่อท่าน (บาท) ครอบคลุม 1) รวมค่าต๋ัวเครื่องบินไปกลับ 
กรุงเทพฯ-ลอนดอน-คอร์ค  2) ค่าที่พัก 6 คืน 3) ค่าอาหารทุกม้ือ (อาหารเช้า กลางวัน และเย็น รวม 21 ม้ือ) 
4) ค่าเดินทางในสหราชอาณาจักรและประเทศไอร์แลนด์ 5) ค่าทําวีซ่า 6) ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ
สําหรับการเดินทาง 7)  ค่าเอกสารประกอบการประชุม 1 ชุดต่อท่าน 

“ทั้งนี้ สถาบนัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางหากมีจํานวนผู้เข้าร่วมตํ่ากว่า 15 คน” 
ติดต่อสอบถาม  ฉันทลักษณ์  อาจหาญ โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 108 อีเมล์ Carjhan1411@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 


