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1. บทนำ 

 

วัตถุประสงคZของ "การจัดหาพลังงานอยSางเชี่ยวชาญโดยมุSงเน"นที่พื้นท่ีหSางไกล" (MESfIA) คือการจัดหาการศึกษา

ระดับมหาบัณฑิตศึกษาคุณภาพสูง (หลักสูตรระดับปริญญาโท) เกี่ยวกับระบบการจSายพลังงานสำหรับวิศวกรและ

ผู"สำเร็จการศึกษาในสาขาวิชาวิทยาศาสตรZและวิศวกรรมศาสตรZ และอ่ืนๆ 
 

หมวดงาน 4 เก่ียวข"องกับการดำเนินงานของรายวิชาใหมSและรายวิชาท่ีปรับปรุงในระดับมหาบัณฑิตศึกษา  
 

หมวดงานท่ี 4.1: กระบวนการบริหารท้ังหมดท่ีตามมาในแตSละมหาวิทยาลัยได"รับการบันทึกไว"สำหรับการปรับปรุง

รายวิชาและหลักสูตรภายใต" MESFIA ในหมวดงานน้ีประเภทของการปรับปรุงท่ีได"ดำเนินการ เชSน มหาวิทยาลัย

บางแหSงได"เพ่ิมรายวิชาใหมS บางแหSงปรับปรุงรายวิชาท่ีมีอยูS ในขณะท่ีบางแหSงสร"างข"อกำหนดใหมSภายใต"โครงการ 

MESfIA  

§ หมวดงานน้ีเสร็จสมบูรณZแล"ว 
 

หมวดงานท่ี 4.2: หมวดงานน้ีได"จัดทำเอกสารการสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยในภูมิภาคเอเชียแตSละแหSงเพ่ือดำเนิน

โครงการปริญญาระดับมหาบัณฑิตศึกษา ซึ่งรวมถึงกลไกการสนับสนุนด"านบุคลากร วิชาการ การบริหาร การเงิน 

และด"านอื่นๆ ที่ชSวยให"การเริ่มต"นและการดำเนินการปรับปรุงของ MESfIA เป8นไปอยSางราบรื่นในมหาวิทยาลัยแตS

ละแหSง ความชSวยเหลือที่ได"รับในกลยุทธZการเผยแพรSและการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยในโครงการ MESfIA ก็ถูก

บันทึกไว"เชSนกัน 

§ หมวดงานน้ีเสร็จสมบูรณZแล"ว 
 

หมวดงานท่ี 4.3: จะทำอะไรภายใต%หมวดงานน้ี? 

รายงานนี้นำเสนอการตอบสนองเบื้องต"นที่ได"รับจากผู"เข"ารSวมโครงการ (นักศึกษา) ของหลักสูตรปริญญา

ระดับมหาบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยตSางๆ ในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจะนำเสนอรายละเอียดรายวิชาของแตSละ

มหาวิทยาลัย ข"อเสนอแนะของนักศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชา การนำเสนอ ฯลฯ ตลอดจนบทเรียนที่ได"เรียนรู" 

และข"อเสนอแนะในการปรับปรุงเนื้อหา วิธีการสอน หรือการจัดหลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษา นั่นเอง ดังน้ัน 

บทเรียนจะเป8นแนวทางที่เป8นประโยชนZตSอความยั่งยืนของหลักสูตรดังกลSาว และสำหรับการจำลองแบบใน

มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ 
 

ในข้ันต"นคิดวSาเป8นประโยชนZในการพัฒนาแบบสอบถามเฉพาะสำหรับหลักสูตรในโครงการ Mesfia และ

แบSงป�นกับสถาบันท่ีเข"ารSวมท้ังหมด อยSางไรก็ตาม ภายหลังถูกยกเลิกไปเน่ืองจากมหาวิทยาลัยแตSละแหSงมีกลไก

ภายในของตนเองในการประเมินหลักสูตร และกระบวนการน้ีจะทำซ้ำข้ันตอนท่ีมีอยูS สำหรับวัตถุประสงคZของ
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รายงานน้ี มีการใช"ความคิดเห็นจากแบบสอบถามเฉพาะ (NU, UD และ UGM) รวมท้ังจากกลไกท่ีมีอยูSของสถาบัน 

(AIT, ITB, NLU และ UD) 

 

รายงานน้ีจัดทำข้ึนเพ่ืออธิบายและจัดทำเอกสารความคิดเห็นจากแตSละมหาวิทยาลัย แบSงออกเป8น 3 สSวน

หลัก: 

1. บทนำ 

2. สถานะของข"อเสนอ และข"อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัย/สถาบันแตSละแหSง 

3. ผลตอบรับโดยรวมและบทเรียนท่ีได"รับ 

2. สถานะข%อเสนอและข%อเสนอแนะจากมหาวิทยาลัยพันธมิตรแต-ละแห-ง 

ในสSวนน้ีจะอธิบายรายละเอียดของรายวิชา นักศึกษา และการประเมินเน้ือหารายวิชาและวิธีการสอนของ

นักศึกษาแตSละมหาวิทยาลัยท่ีเข"ารSวม 

2.1 สถาบันเทคโนโลยีแห-งเอเชีย (Asian Institute of Technology) 

ภายใต"โครงการ MESFIA สถาบันเทคโนโลยีแหSงเอเชีย ผSานหลักสูตรการเปลี่ยนผSานพลังงานอยSางยั่งยืน 

(ที่อยูSในสำนักวิชาสิ่งแวดล"อม ทรัพยากรและการพัฒนา ภาควิชาพลังงาน สิ่งแวดล"อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ) มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงขอบเขตการจัดการความรู" “การจSายพลังงานในพื้นที่หSางไกล” ทำได"โดยการ

พัฒนารายวิชาเฉพาะและปรับเปลี่ยนรายวิชาที่มีอยูSเพื่อให"นักศึกษาที่ทำการศึกษาในขอบเขตการจัดการความรู"น้ี

จะได"รับปริญญาระดับมหาบัณฑิตศึกษาด"านการเปลี่ยนแปลงพลังงานอยSางยั่งยืน โดยกลSาวถึงในใบแสดงผล

การศึกษาของนักศึกษา "หลักสูตรและการวิจัยมุSงเน"นไปท่ีการปรับปรุงการจัดหาพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกล” 

สภาวิชาการของสถาบันซึ่งเป8นหนSวยงานสูงสุดด"านวิชาการสำหรับรายวิชาและฝ�ายบริหารที่กลSาวถึงใน

ใบรับรองผลการเรียนได"รับในชSวงครึ่งแรกของป  พ.ศ. 2563 โดยเริ่มเปaดสอนหลักสูตรแรกที่ได"รับอนุมัติในภาค

เรียนเดือนสิงหาคม 2563 

 

2.1.1 รายวิชาท่ีนำเสนอ: 

ในชSวงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2565 รายวิชาท่ีเก่ียวข"อง ประเภทของรายวิชา (วิชาเลือก

หรือบังคับ) และจำนวนนักศึกษาท่ีลงเรียนแตSละรายวิชาแสดงไว"ในตารางท่ี 1 รวม 10 รายวิชาท่ีเก่ียวข"องกับหัวข"อ 

“การจัดหาพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกล” ได"รับการเสนอ 9 รายวิชา 2 คร้ัง โดยมีภาคเรียนแรก คือเทอมสิงหาคม ซ่ึง

อยูSระหวSางเดือนสิงหาคมถึงเดือนธันวาคม สSวนภาคเรียนท่ี 2 คือเทอมมกราคม ซ่ึงอยูSระหวSางเดือนมกราคมถึง
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เดือนพฤษภาคม ตามท่ีระบุไว" 5 รายวิชาในหลักสูตรตSอไปน้ีซ่ึงเป8นหลักสูตรท่ีจำเป8นสำหรับขอบเขตการจัดการ

ความรู"น้ี ได"แกS: 

• เทคโนโลยีพลังงาน การเปล่ียนแปลง และความย่ังยืน 

• ระบบพลังงาน เศรษฐศาสตรZ และนโยบาย 

• การเข"าถึงพลังงานในชนบทและพ้ืนท่ีหSางไกล 

• การออกแบบ การควบคุม และการใช"งานไมโครกริด 

• การจัดเก็บพลังงาน 

 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนๆ ได"ตามความสนใจ และ 5 รายวิชาในหลักสูตร (วิชาเลือก) แสดงอยูSใน

ตาราง ควรสังเกตวSา: 

• มีรายวิชาอ่ืนๆ ท่ีเปaดสอนในหลักสูตร “การเปล่ียนแปลงพลังงานอยSางย่ังยืน” ท่ีไมSได"ระบุไว"ท่ีน่ี และ

นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถเรียนรายวิชาจากภายนอกหลักสูตรได" ถ"าหากเห็นวSาเหมาะสม 

• งานวิจัยของนักศึกษาไมSได"รวมอยูSในน้ี เน่ืองจากไมSมีนักศึกษาท่ีเข"ารSวมในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 มี

แนวโน"มท่ีจะทำวิจัยเก่ียวกับการจัดหาพลังงานในพ้ืนท่ีชนบท อยSางไรก็ตาม นักศึกษาท่ีเข"ารSวมในเดือน

สิงหาคม พ.ศ. 2564 ได"แสดงความสนใจ และจะเร่ิมการวิจัยหลังจากเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

จึงเป8นส่ิงสำคัญท่ีจะต"องทราบวSาคณาจารยZท้ังหมด 6 คน มีสSวนรSวมในการเสนอหลักสูตรเหลSาน้ี  
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ตารางท่ี 1: รายวิชา ภาคเรียน และจำนวนนักศึกษา (AIT) 

 

2.1.2 กระบวนการตอบรับและลักษณะของการตอบสนอง: 

นำเสนอกระบวนการที่เกี่ยวข"องกับการรับข"อเสนอแนะจากนักเรียนและประเภทของข"อเสนอแนะที่ได"รับ

โดยที่สถาบันเทคโนโลยีแหSงเอเชีย (AIT) แตSละข"อเสนอ (รายวิชา) ต"องมีการประเมินโดยนักศึกษา ซึ่งรวมถึง

นักเรียนท่ีตอบคำถามท้ังหมด 23 ข"อใน 4 หมวดหมูSกว"าง ๆ ได"แกS 

(ก) ลักษณะหลักสูตรด"วยคำถามเดียว 

(ข) การนำสSงรายวิชา/วิธีการสอน/แหลSงข"อมูล โดยมีคำถาม 6 ข"อ 

(ค) ลักษณะผู"สอน (มี 9 ข"อ) และ 

รายวิชา หน/วยกิต ประเภทรายวิชา ภาคเรียนที่ จำนวนนักศึกษา 

เทคโนโลยีพลังงาน การเปลี่ยนแปลง 

และความยั่งยืน 

3(45-0) วิชาบังคับ สิงหาคม 2563 

สิงหาคม 2564 

18 

16 

การเขIาถึงพลังงานในพื้นที่ชนบทและ

หNางไกล 

3(30-45) วิชาบังคับ สิงหาคม 2563 

สิงหาคม 2564 

12 

9 

การปรับโครงสรIางระบบไฟฟRาและ

เศรษฐศาสตรW 

3(45-0) วิชาเลือก สิงหาคม 2563 

สิงหาคม 2564 

9 

8 

การออกแบบ การควบคุม และการใชI

งานไมโครกริด 

3(30-45) วิชาบังคับ มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

7 

7 

ระบบพลังงาน เศรษฐศาสตรW และ

นโยบาย 

3(45-0) วิชาบังคับ มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

17 

13 

ประสิทธิภาพพลังงานเพื่อการเปลี่ยน

ผNานพลังงานอยNางยั่งยืน 

3(30-45) วิชาเลือก มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

9 

7 

โครงขNายไฟฟRาอัจฉริยะ และ การรวม

แหลNงผลิตไฟฟRาพลังงานหมุนเวียนที่มี

ความผันผวน 

3(45-0) วิชาเลือก มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

12 

10 

การจัดเก็บพลังงาน 3(30-45) วิชาบังคับ มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

6 

7 

ความตIองการและราคาพลังงาน 3(45-0) วิชาเลือก มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

7 

7 

ระบบไฟฟRาจากเซลลWแสงอาทิตยW: การ

ออกแบบ การติดตั้ง และการประเมิน

ประสิทธิภาพ 

3(30-45) วิชาเลือก สิงหาคม 2564  
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(ง) การประเมินโดยรวม (พร"อมคำถาม 6 ข"อ) 
 

สำหรับแตSละคำถามเหลSาน้ี นักศึกษาจะตอบโดยเลือกคำตอบท่ีต"องการ (โดยมี 5 ระดับ) ซ่ึงมีการ

เรียงลำดับจาก “เห็นด"วยอยSางย่ิง เห็นด"วย เป8นกลาง ไมSเห็นด"วย และไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง” บทบัญญัติยังมีให"

สำหรับการเขียนความคิดเห็นโดยละเอียดและการสังเกตสำหรับแตSละหมวดหมูSกว"างๆ 
 

นักศึกษากรอกแบบฟอรZมการประเมินผลภายในกรอบเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงจะมีการจัดทำปฏิทินการศึกษา

และโดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดรายวิชาและกSอนการสอบปลายภาค คำตอบของนักศึกษาแตSละคนจะถูกรวบรวม

และสรุปสำหรับคำถามแตSละข"อ คำตอบจะไมSระบุช่ือและจะมีเพียงบทสรุปสำหรับฝ�ายบริหารและคณะท่ีเก่ียวข"อง

เพ่ือการดำเนินการท่ีเหมาะสม การสรุปประกอบด"วยเมตริกตSอไปน้ี: 

(ก) จำนวนนักเรียน (ร"อยละ) ท่ีระบุวSาความชอบในคำถามแตSละข"อ “เห็นด"วยอยSางย่ิง เห็นด"วย เป8นกลาง 

ไมSเห็นด"วย และไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง” ควรสังเกตวSาคำถามมีกรอบในลักษณะท่ีเห็นด"วยถือเป8นบวก 

(ข) ตาม (ก) ข"างต"น คะแนนสำหรับแตSละคำถามคำนวณโดย 

คะแนน =  (ร"อยละของ 'ไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง' x มาตราสSวน 'ไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง') + 

(เปอรZเซ็นตZของ 'ไมSเห็นด"วย' x มาตราสSวนสำหรับ 'ไมSเห็นด"วย') + 

(เปอรZเซ็นตZของ 'เป8นกลาง' x มาตราสSวนสำหรับ 'เป8นกลาง') + 

(เปอรZเซ็นตZของ 'เห็นด"วย' x มาตราสSวนสำหรับ 'เห็นด"วย') + 

(ร"อยละของ 'เห็นด"วยอยSางย่ิง' x มาตราสSวนสำหรับ 'เห็นด"วยอยSางย่ิง') 

โดยท่ีมาตราสSวนถูกนำมาดังน้ี: 

1=ไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง 2=ไมSเห็นด"วย 3=เฉยๆ 4=เห็นด"วย 5=เห็นด"วยอยSางย่ิง 

คะแนนสูงสุดท่ีเป8นไปได"คือ 5 

(ค) ตัวช้ีวัดท่ีให"คะแนนรายวิชา ซ่ึงกำหนดโดยร"อยละอายุเฉล่ียของนักเรียนท่ีแสดง "เห็นด"วย" และ "เห็น

ด"วยอยSางย่ิง" กับคำถามท้ังหมด 
 

สำหรับรายงานน้ี จะกลSาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของรายวิชา แหลSงข"อมูลของวิชา และการ

ประเมินโดยรวม (เชSน คะแนนรายวิชา (ค) ด"านบน) คำถามท่ีเก่ียวข"องมีดังน้ี: 

1. รายวิชากำหนดวัตถุประสงคZการเรียนรู" หัวข"อตามท่ีแบSงไว" การอSาน กิจกรรมในช้ันเรียน (กรณี การ

มอบหมาย แบบฝ¦กหัด/ป�ญหา ปฏิบัติการ ฯลฯ) อยSางชัดเจน 

2. งานท่ีได"รับมอบหมาย/การบ"าน/โครงงานมีประสิทธิภาพในการเรียนรู" 

3. วิธีการสอนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู" 

4. มีส่ือการสอนและเป8นประโยชนZตSอการเรียนรู" 



 13  
 

5. ระดับของทรัพยากรออนไลนZและเทคโนโลยีสารสนเทศเป8นท่ียอมรับและมีประโยชนZ 

6. คำถามในการสอบมีความท"าทายและไมSซ้ำกับการสอบเม่ือสองสามป ท่ีผSานมา 

7. รายวิชาตรงตามความคาดหวังในการเรียนรู"ของฉัน 

8. ฉันมีสSวนรSวมอยSางแข็งขันในการเรียนรู"เน้ือหาของหลักสูตร 

9. ฉันมีสSวนรSวมอยSางคุ"มคSาในการอภิปรายกลุSม/การมอบหมายงาน 

10. ฉันได"เรียนรู"มากมายจากสมาชิกคนอ่ืนๆ ในการมอบหมายงาน/โครงงานกลุSม 

11. ฉันพอใจกับการมีสSวนรSวมและความพยายามในการเรียนรู"เน้ือหาน้ี 

ข"อเสนอแนะจากนักศึกษาสำหรับ 9 รายวิชาจะถูกนำเสนอตSอไป 
 

2.1.3 ข@อเสนอแนะจากนักศึกษา 
, 

ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนรายวิชาแบบเชิงปริมาณที่เกี ่ยวข"องในแตSละภาคการศึกษา เนื่องจากข"อมูล

สำหรับภาคการศึกษาแรก คือ มกราคม 2565 จะใช"ได"เฉพาะในเดือนพฤษภาคม/มิถุนายน 2565 ข"อมูลจึงเว"นวSาง

ไว" อยSางไรก็ตาม คะแนนโดยรวมสำหรับรายวิชาเหลSาน้ีมีจากสูงจนถึงสูงมาก 

 

ตารางท่ี 2: คะแนนรายวิชาแตSละรายวิชา (ผู"ท่ีแสดง 'เห็นด"วย' หรือ 'เห็นด"วยอยSางย่ิง') (AIT) 

รายวิชา 
สิงหาคม 

2563 

สิงหาคม 

2564 

มกราคม 

2564 

มกราคม 

2565 
ค-าเฉล่ีย 

เทคโนโลยีพลังงาน การ

เปล่ียนแปลง และความย่ังยืน 
91.89 83.3   87.6 

การเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ีชนบท

และหSางไกล 
94.58 88.75   91.7 

การปรับโครงสร"างระบบไฟฟ§าและ

เศรษฐศาสตรZ 
68.57 77.41   73.0 

การออกแบบ การควบคุม และการ

ใช"งานไมโครกริด 
  88.93  88.9 

ระบบพลังงาน เศรษฐศาสตรZ และ

นโยบาย 
  78.63  78.6 

ประสิทธิภาพพลังงานเพ่ือการ

เปล่ียนผSานพลังงานอยSางย่ังยืน 
  91.88  91.9 
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โครงขSายไฟฟ§าอัจฉริยะ และ การ

รวมแหลSงผลิตไฟฟ§าพลังงาน

หมุนเวียนท่ีมีความผันผวน 

  71.67  71.7 

การจัดเก็บพลังงาน   65  65.0 

ระบบไฟฟ§าจากเซลลZแสงอาทิตยZ: 

การออกแบบ การติดต้ัง และการ

ประเมินประสิทธิภาพ  

90 

  

90.0 

 

การสังเกตพบวSา โดยรวมแล"ว ทุกรายวิชาได"รับการตอบรับเป8นอยSางดีจากนักศึกษา 
 

ความคิดเห็นในเชิงบวกโดยท่ัวไปจากนักเรียน ได"แกS: 

• "ดี"; “ฉันชอบวิธีการสอนของคุณ 

• “เขาเป8นครูท่ีดีมาก ความรู"และประสบการณZของเขามีคSามากสำหรับฉันและเพ่ือนรSวมช้ัน”; 

• ส่ือการเรียนการสอนท่ีดีสำหรับการเรียนรู"และหัวข"อท่ีชัดเจน แตSควรปรับปรุงโดยเน"นหัวข"อท่ี

อาจเป8นประโยชนZในอนาคต” 

• “ในระยะเวลาอันส้ัน รายวิชามีเพียงพอและมาก”; 

• “วิธีการจัดสSงรายวิชาท่ียอดเย่ียม สSวนใหญSใช"แนวคิดกับป�ญหาทางวิทยาศาสตรZในชีวิตจริง”; 

• “โดยรวมแล"วดีมาก ฉันสนุกกับช้ันเรียน”; 

• “หน่ึงการบรรยาย ขอเชิญศิษยZเกSา AIT ท่ีทำโครงการติดต้ังระบบเซลลZแสงอาทิตยZ มันมี

ประโยชนZมากในขณะท่ีเขาแบSงป�นความรู"ของเขาซ่ึงเหมาะมากกับเรา”; 

• “วิธีการจัดสSงและการสอนเป8นเลิศ”; 

• “วิธีการสอนน้ันดี ทรัพยากรท่ีมีให"มีความพอเพียงและเป8นประโยชนZ ห"องปฏิบัติการมีการ

วางแผนอยSางดีและเพ่ิมความเข"าใจ”; 

• “ผู"สอนสนับสนุนการสนทนาจากนักศึกษาและผSานการนำเสนองาน เราได"เรียนรู"มากมายจาก

กลุSมเพ่ือน”; 

• “การบ"านมีประโยชนZและการประชุมในห"องปฏิบัติการชSวยสSงเสริมการเรียนรู"ของเรา”; 

• “เน้ือหารายวิชาท่ียอดเย่ียมพร"อมคำอธิบายท่ีชัดเจนมาก”; 

• “ประสบการณZท่ีนSาพึงพอใจมากกับคลาสน้ี ไมSมีสSวนเพ่ิมเติมของการปรับปรุงในลักษณะของ

รายวิชา”; 

• “รายวิชามีการวางแผนไว"อยSางดี”; 

• “การจัดรายวิชามีการวางแผนมาอยSางดีและวิธีการสอนท่ีใช"ได"ผล”; “ 
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ความคิดเห็นเชิงลบบางสSวนจากนักศึกษามีดังน้ี: 

• “รายวิชาน้ีมีหัวข"อมากเกินไปจนทำให"นักศึกษาไมSสามารถศึกษาได"ชัดเจนในแตSละหัวข"อเชSนกัน”; 

• “ใช"เวลาในงานที่ได"มอบหมายมากเกินไปเพราะต"องหาข"อมูลจำนวนมากทางอินเทอรZเน็ตโดยพิจารณา

จากแตSละประเทศและหัวข"อท่ีเลือก”; 

• “การสอบไมSได"สะท"อนถึงความเข"าใจและการสSงถึงของรายวิชาอยSางเต็มท่ี”; 

• “ฉันต"องการฝ¦กแบบฝ¦กหัดเชิงตัวเลขให"มากข้ึนในช้ันเรียนบSอยๆ”; 

• “ฉันหวังวSาสองโมดูลสุดท"ายจะได"รับรายละเอียดเพ่ิมเติม เราสามารถมีการบ"าน แบบฝ¦กหัด กรณีศึกษา 

และป�ญหาได"มากข้ึน”; 

• “โปรดพิจารณาจัดช้ันเรียนกระตุ"นความคิดและสนับสนุนให"มีการอภิปรายจากมุมมองตSางๆ น่ันควรเป8น

วิธีท่ีสำคัญในการเรียนรู"อยSางมีประสิทธิภาพ มันควรจะเกิดข้ึนระหวSางและหลังช้ันเรียนและผSานงานท่ี

ได"รับมอบหมาย”; 

• “กรุณามีสSวนรSวมอยSางแข็งขันของนักเรียน”; 

• “ควรเพ่ิมตัวอยSางภาพระบบการใช"งานจริงให"มากข้ึนเพ่ือให"เกิดแนวคิดในการเรียนรู"ท่ีชัดเจนย่ิงข้ึน”; 

• “ควรมีตัวอยSางท่ีแท"จริงและเป8นป�จจุบันมากข้ึนในแงSของการอธิบายและป�ญหาท่ีแท"จริง ผลลัพธZ ต"นทุน 

และตัวเลขอ่ืนๆ”; 
 

เน่ืองจากสถานการณZการระบาดของโควิด AIT จึงได"เปaดสอนรายวิชาสSวนใหญSในโหมดไฮบริดและในชSวง

ระยะเวลาหน่ึงในโหมดออนไลนZเต็มรูปแบบ ความคิดเห็นเชิงลบบางประการเก่ียวกับการออนไลนZท่ีได"รับคือ: 

• “ผู"สอนควรให"ความสำคัญกับนักเรียนออนไลนZมากข้ึน”; 

• “รายวิชาน้ียังรวมถึงห"องปฏิบัติการกลางแจ"งซ่ึงยากสำหรับนักเรียนออนไลนZท่ีจะเข"ารSวม”; 

• “การเรียนแบบออนไลนZอาจเป8นเร่ืองยาก แตSอาจารยZทำดีท่ีสุดแล"ว”; 

• “ไมSมีการลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูการใช"งานเต็มรูปแบบของการสอนเชิงปฏิบัติและเทคโนโลยีท่ีสอน”; “ 

ข"อสังเกตเหลSาน้ีจะถูกนำมาพิจารณาเม่ือมีการเสนอรอบตSอไป 

 

2.1.4 บทเรียนและคำแนะนำสำหรับการนำเสนอในอนาคต 
 

จากการสังเกตการณZและความคิดเห็นของนักศึกษาในรายวิชาตSางๆ บทเรียนและคำแนะนำสำหรับการ

ปรับปรุงสามารถจัดประเภทเป8นหัวข"อเฉพาะ และจะกลSาวถึงด"านลSางสSวนใหญSสำหรับรายวิชาท่ี จำเป8น: 

คำอธิบายรายวิชา (เน้ือหา): ข"อสังเกต (คำตSอคำ) ท่ีเกิดข้ึนจริงของนักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหารายวิชามีดังน้ี 
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• “..หัวข"อท่ีกลSาวถึงน้ันเป8นหัวข"อท่ีใหมSและนSาสนใจ การบรรยายมีความนSาสนใจและให"ความรู"พร"อมตัวอยSาง

การใช"งานจริง ฉันพอใจกับผลการเรียนของหลักสูตร..” 

• “..ช้ันเรียนดีมาก…” 

• “..โดยรวมแล"ว เป8นรายวิชาท่ีดีและเข"าใจเป8นอยSางดี” 

• “..ฉันชอบโครงสร"างรายวิชาของหัวข"อท่ีต"องการ..” 
 

ข"อเสนอแนะบางประการของนักศึกษาเก่ียวกับลักษณะรายวิชาโดยรวม ได"แกS : 

• “..คงจะดีถ"ามีโมดูลแบบโต"ตอบ การสอบไมSได"สะท"อนถึงความเข"าใจและการจัดการรายวิชาอยSางเต็มท่ี

..” 

• “ฉันต"องการความคิดเห็นเพ่ิมเติม โดยละเอียด เก่ียวกับรายงานห"องปฏิบัติการของเรา..” 

• “เวลาท่ีใช"กับงานท่ีได"มอบหมายงานมีมากเกินไป เพราะต"องหาข"อมูลจำนวนมากทางอินเทอรZเน็ตโดย

พิจารณาจากแตSละประเทศและหัวข"อท่ีเลือก…” 

• “..ดังน้ัน ผมจึงขอเน"นหนักไปท่ี BESS หรือ Hydrogen storage ซ่ึงอาจมีบทบาทสำคัญในอนาคต..” 

• ฉันคิดวSาเราไมSมีเวลามากพอที่จะครอบคลุมเนื้อหาการบรรยายทั้งหมด การบรรยายหลายครั้งใน

ตอนท"ายถูกบันทึกและสSงถึงเรา ส่ิงท่ีสามารถทำได"ท่ีน่ีเพ่ือการปรับปรุง... 

 

ความพร"อมของส่ือการเรียนการสอน: ความพร"อมของรายวิชาและส่ือการอSาน ข"อสังเกตของนักศึกษาคือ: 

• “..ส่ือการเรียนรู"และหัวข"อชัดเจนได"ดี…” 

• “..ฉันต"องการเน้ือหาการอSานเพ่ิมเติมจากอาจารยZเพ่ืออSานนอกเวลาเรียน…” 

• “..มีการใช"งานจริงมากข้ึนและการอภิปรายเทคโนโลยีใหมSนSาจะดีกวSาห"องปฏิบัติการมากข้ึนและเชิงลึก

ทางเทคนิคมากข้ึน ..” 

 

การจัดการรายวิชา: ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการรายวิชาประกอบด"วย: 

• การจัดการรายวิชาดีมาก มีแนวคิดท่ีอธิบายได"ดี 

• การจัดรายวิชาและวิธีการสอนถือวSาดี  

• ดี 

• ฉันชอบวิธีการสอนของคุณ 

• ผู"สอนควรให"ความสำคัญกับนักศึกษาออนไลนZมากข้ึน 

• ไมSมีคำแนะนำเก่ียวกับผู"สอนรายวิชาท่ีกำลังสอนอยูS ฉันชอบวิธีท่ีอาจารยZสอน 
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ควรเน"นวSาท่ีสถาบันเทคโนโลยีแหSงเอเชีย มีการปรับปรุงรายวิชาท้ังหมด (และหลักสูตรการศึกษาท้ังหมด) ทุก 4 ป 

หรือมากกวSาน้ัน อยSางไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงและการปรับเปล่ียนรายวิชาท่ีมีอยูSและการเสนอรายวิชาใหมS

สามารถเกิดข้ึนได"ตลอดเวลา 
 

2.2.  มหาวิทยาลัยนเรศวร (Naresuan University) 
 

ในฐานะสมาชิกของโครงการ MESFIA มหาวิทยาลัยนเรศวรได"พัฒนาหลักสูตรและเปaดสอนในป  2563 

รายละเอียดของข"อเสนอเบ้ืองต"นและข"อเสนอแนะท่ีได"รับอยูSในสSวนน้ี 
 

2.2.1 รายวิชาท่ีนำเสนอ 
 

ได"เปaดสอนท้ังหมด 3 หลักสูตรท่ีเก่ียวข"องกับหัวข"อ “เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง” ดังแสดงในตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3: รหัสวิชา รายวิชา ภาคการเรียน และจำนวนนักศึกษา (NU) 

 

2.2.2 กระบวนการตอบรับและลักษณะของการตอบสนอง 
 

ข"อมูลตอบกลับจากนักศึกษาได"จากตอบแบบสอบถาม นักศึกษาตอบความคิดเห็นเก่ียวกับคำถามตSางๆ ท่ีถาม 

คำถามรวมถึงตSอไปน้ี: 

ก) ความเข"าใจในเน้ือหารายวิชา 

ข) เน้ือหาและการดำเนินการของรายวิชา 

ค) คุณภาพการจัดการของอาจารยZ 

ง) เน้ือหาเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนในรายวิชา 

รหัสวิชา รายวิชา หน-วยกิต ประเภท

รายวิชา 

ภาคการเรียน จำนวน

นักศึกษา 

303529 พลังงานสะอาดสมัยใหมS สำหรับ

วิศวกรรมไฟฟ§า 

3(3-0-6) วิชาเลือก มิถุนายน 

2564 

1 

303530 ระบบกักเก็บพลังงาน 3(3-0-6) วิชาเลือก มิถุนายน 

2564 

4 

303521 เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง 3(3-0-6) วิชาเลือก สิงหาคม 

2563 

1 
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จ) การประเมินโดยรวม 
 

การประเมินแตSละด"านได"รับคะแนนในระดับเห็นด"วย/ไมSเห็นด"วย ข"อเสนอแนะจากนักศึกษาสำหรับรายวิชาจะ

ถูกนำเสนอตSอไป 

ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร แตSละรายวิชาต"องมีการประเมินโดยนักศึกษา ซ่ึงนักศึกษาต"องตอบคำถามท้ังหมด 7 

คำถาม ใน 4 หมวดหมูSกว"างๆ ได"แกS 

(ก) ลักษณะหลักสูตรด"วยคำถามเดียว 

(ข) การนำสSงรายวิชา/วิธีการสอน/แหลSงข"อมูล โดยมีคำถาม 6 ข"อ 

(ค) ลักษณะผู"สอน (มี 9 ข"อ) และ 

(ง) การประเมินโดยรวม (พร"อมคำถาม 6 ข"อ) 
 

สำหรับแตSละคำถามเหลSาน้ี นักเรียนจะตอบโดยเลือกคำตอบท่ีต"องการ ซ่ึงประกอบด"วย “เห็นด"วยอยSางย่ิง 

เห็นด"วย เป8นกลาง ไมSเห็นด"วย ไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง และไมSทราบหรือไมSมี” บทบัญญัติยังมีให"สำหรับการเขียนความ

คิดเห็นโดยละเอียดและการสังเกตสำหรับแตSละหมวดหมูSกว"างๆ 

นักศึกษากรอกแบบฟอรZมการประเมินผลภายในกรอบเวลาท่ีกำหนด ซ่ึงจะมีการจัดทำปฏิทินการศึกษาและ

โดยท่ัวไปจะเกิดข้ึนเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอนของรายวิชาน้ันและกSอนการสอบปลายภาค คำตอบของนักเรียนแตS

ละคนจะถูกรวบรวมและสรุปสำหรับคำถามแตSละข"อ คำตอบจะไมSระบุช่ือและมีเพียงบทสรุปสำหรับฝ�ายบริหาร

และคณะท่ีเก่ียวข"องเพ่ือการดำเนินการท่ีเหมาะสม สรุปประกอบด"วยเมตริกตSอไปน้ี: 

(ก) จำนวนนักเรียน (ร"อยละ) ท่ีระบุวSาความชอบในคำถามแตSละข"อ “เห็นด"วยอยSางย่ิง เห็นด"วย เป8นกลาง ไมS

เห็นด"วย และไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง” ควรสังเกตวSาคำถามมีกรอบในลักษณะท่ีเห็นด"วยถือเป8นบวก 

(ข) ตาม (ก) ข"างต"น คะแนนสำหรับแตSละคำถามคำนวณโดย 

คะแนน =  (ร"อยละของ 'ไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง' x มาตราสSวน 'ไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง') + 

(เปอรZเซ็นตZของ 'ไมSเห็นด"วย' x มาตราสSวนสำหรับ 'ไมSเห็นด"วย') + 

(เปอรZเซ็นตZของ 'เป8นกลาง' x มาตราสSวนสำหรับ 'เป8นกลาง') + 

(เปอรZเซ็นตZของ 'เห็นด"วย' x มาตราสSวนสำหรับ 'เห็นด"วย') + 

(ร"อยละของ 'เห็นด"วยอยSางย่ิง' x มาตราสSวนสำหรับ 'เห็นด"วยอยSางย่ิง') 

โดยท่ีมาตราสSวนถูกนำมาดังน้ี: 

1=ไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง 2=ไมSเห็นด"วย 3=เฉยๆ 4=เห็นด"วย 5=เห็นด"วยอยSางย่ิง 

คะแนนสูงสุดท่ีเป8นไปได"คือ 5 

(ค) ตัวช้ีวัดท่ีให"คะแนนรายวิชา ซ่ึงกำหนดโดยร"อยละอายุเฉล่ียของนักเรียนท่ีแสดง "เห็นด"วย" และ "เห็นด"วย

อยSางย่ิง" กับคำถามท้ังหมด 
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สำหรับรายงานน้ี จะกลSาวถึงรายละเอียดเก่ียวกับลักษณะของรายวิชา แหลSงข"อมูลของรายวิชา และการ

ประเมินโดยรวม (เชSน คะแนนรายวิชา (ค) ข"างต"น) คำถามท่ีเก่ียวข"องมีดังน้ี: 

1. บุคลิกภาพของผู"บรรยายโดยรวมดี (เชSน การแตSงกาย อารมณZ คำพูด พฤติกรรม) 

2. วิทยากรตรงตSอเวลา 

3. คำอธิบายของวิทยากรเก่ียวกับข้ันตอนการปฏิบัติน้ันงSายและเข"าใจได"ชัดเจน 

4. วิธีการสอนของอาจารยZให"ผู"เรียนต้ังใจเรียน 

5. อาจารยZใช"ส่ือการสอนท่ีเหมาะสม 

6. อาจารยZใช"การประเมินผลการสอนท่ีครอบคลุมเน้ือหาท่ีระบุ 

7. คำตอบของอาจารยZตSอคำถามในช้ันเรียนมีความชัดเจนและเป8นประโยชนZ 

 

ข"อเสนอแนะจากนักศึกษาสำหรับท้ัง 3 รายวิชาจะนำเสนอตSอไป 
 

2.2.3 ผลตอบรับจากนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 4 แสดงคะแนนรายวิชาเชิงปริมาณสำหรับรายวิชาเหลSาน้ัน คะแนนทุกด"านสSวนใหญSจะสูงกวSา 

3.5 ซ่ึงหมายความวSานักศึกษาแสดงความพึงพอใจในการเข"าเรียนในรายวิชาเหลSาน้ัน 
 

ตารางท่ี 4: คะแนนรายวิชาของแตSละรายวิชา (NU) 

รายวิชา 
คำถาม

ท่ี 1 

คำถาม

ท่ี 2 

คำถาม

ท่ี 3 

คำถาม

ท่ี 4 

คำถาม

ท่ี 5 

คำถาม

ท่ี 6 

คำถาม

ท่ี 7 

รวม

ท้ังหมด 

พลังงานสะอาดสมัยใหมS 

สำหรับวิศวกรรมไฟฟ§า 
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

ระบบกักเก็บพลังงาน 4.50 4.50 5.00 4.50 4.75 4.50 4.75 4.643 

เทคโนโลยีพลังงานข้ันสูง 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 4.667 

หมายเหต:ุ  5=เห็นดIวยอยNางยิ่ง, 4=เห็นดIวย 3=กลางๆ, 2=ไมNเห็นดIวย, 1=ไมNเห็นดIวยอยNางยิ่ง,  

0=ไมNทราบหรือไมNม ี

 

2.2.4 บทเรียนและข%อเสนอแนะสำหรับข%อเสนอในอนาคต  

การวิเคราะหZของข"อสังเกตจากผลตอบรับของนักศึกษาบSงช้ีดังตSอไปน้ี 

• โดยรวมแล"ว รายวิชาตรงตามความคาดหวังของนักเรียน 

• ไมSมีความขัดแย"งในข"อซักถามใดๆ 
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• ไมSมีความคิดเห็นหรือข"อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงโดยเฉพาะ 

ในอนาคต ทุกรายวิชาและเน้ือหาจะได"รับการพัฒนาให"อยูSในทิศทางของโครงขSายไฟฟ§าและเทคโนโลยี

พลังงานข้ันสูงสำหรับพ้ืนท่ีหSางไกล 

2.3 สถาบันเทคโนโลยีบันดุง (Institut Technologi Bandung) 

โครงการ Mesfia ได"ขับเคลื่อน ITB เพื่อเสริมความแข็งแกรSงในด"านพลังงานของวิศวกรรมพลังงานไฟฟ§า 

โดยเฉพาะอยSางยิ่งพลังงานหมุนเวียนที่มีการใช"งานในพื้นท่ีหSางไกล ซึ่งหลักสูตรได"อยูSในคณะวิศวกรรมไฟฟ§าและ

สารสนเทศ หลักสูตรของโปรแกรมประกอบด"วยหลักสูตรที่มีอยูSแล"วและพร"อมรับการปรับปรุงที่เกี่ยวข"องกับสาขา

หลักของ Mesfia อยSางเป8นทางการ โปรแกรมนี้ดำเนินการเพื่อมุSงเน"นการวิจัยโดยใช"ชื่อวSา "วิศวกรรมพลังงาน

ไฟฟ§าที่ยั ่งยืน" ภายใต"ตัวเลือกวิศวกรรมไฟฟ§ากำลังของหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตวิศวกรรมไฟฟ§า ปริญญา

มหาบัณฑิตที ่ได"รับยังคงเป8นระดับทั ่วไปเนื ่องจากไมSได"รับอนุญาตจากกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยในการ

เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มการกลSาวถึง โปรแกรมนี้ได"รับการยอมรับเป8นอยSางดีจากหัวข"อการวิจัยหลักที่เชี่ยวชาญใน

ด"าน Mesfia 

หลังจากทดลองการเรียนการสอนประมาณ 6 เดือนเพ่ือเสนอโปรแกรมนีเป8นตัวเลือกหน่ึงสำหรับการมี

หลักสูตรท่ียืดหยุSนและเฉพาะเจาะจงมากข้ึนสำหรับ Mesfia ซ่ึงดูเหมือนวSาจะต"องใช"เวลามากข้ึนในการอนุมัติจาก

สภาวิชาการของมหาวิทยาลัย จึงมีการตัดสินใจให"อยูSภายใต"ตัวเลือกท่ีมีอยูSและ ใช"ประโยชนZจากรายวิชาท่ีเก่ียวข"อง

กับ Mesfia ท่ีปรับปรุงแล"ว ดังน้ันสามารถเร่ิมได"ในภาคเรียนเดือนสิงหาคม 2563 เน่ืองจากสถานการณZการระบาด

ของ covid ITB ได"เปaดสอนรายวิชาสSวนใหญSในรูปแบบออนไลนZเต็มรูปแบบ เฉพาะนักศึกษาวิจัยเทSาน้ันท่ีได"รับ

อนุญาตให"ทำวิจัยในวิทยาเขต 

 

2.3.1 รายวิชาท่ีนำเสนอ: 

ในชSวงเดือนสิงหาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2565 รายช่ือรายวิชาท่ีเก่ียวข"อง ประเภทของรายวิชา (วิชา

เลือกหรือบังคับ) และจำนวนนักศึกษาท่ีเข"าเรียนในรายวิชาน้ันจะแสดงในตารางท่ี 5 มีการเปaดสอนรายวิชาท้ังหมด 

7 รายวิชาท่ีเก่ียวข"องกับโครงการ Mesfia 

• การปฏิบัติงานและควบคุมระบบไฟฟ§ากำลัง 

• การผลิตไฟฟ§าแบบหมุนเวียนและนอกแบบ 

• การป§องกันระบบไฟฟ§าข้ันสูง 

• การวางแผนระบบไฟฟ§าข้ันสูง 

• คุณภาพพลังงานไฟฟ§า 
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นักศึกษาจะต"องเลือกรายวิชาเหลSาน้ีเพื่อให"สามารถมีสSวนรSวมในการวิจัยใน Mesfia โดยจากนักศึกษา

เหลSาน้ัน นักศึกษาจำนวน 15 คนเข"ารSวมกลุSมวิจัย Mesfia 
 

ตารางท่ี 5: รายวิชา ภาคการเรียน และจำนวนนักศึกษา (ITB) 

 

2.3.2 กระบวนการตอบรับและลักษณะของการตอบสนอง: 
 

ข"อเสนอแนะจากนักศึกษาได"มาจากการให"ทำแบบสอบถาม นักศึกษาให"คะแนนตามรายวิชาท่ีเรียน

ระหวSางเข"ารSวมโปรแกรม 

จึงได"ทำการประเมินด"านตSางๆ ให"งSายท่ีสุดเทSาท่ีจะเป8นไปได" ได"แกS 

ก) ความเข"าใจในเน้ือหารายวิชา 

ข) เน้ือหาและการดำเนินการของรายวิชา 

ค) คุณภาพการสอนของอาจารยZ 

ง) เน้ือหาเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนในรายวิชา 

จ) การประเมินโดยรวม 

รายวิชา หน-วนกิต 
ประเภท

รายวิชา 
ภาคการเรียนท่ี 

จำนวน

นักศึกษา 

การปฏิบัติงานและควบคุมระบบ

ไฟฟ§ากำลัง 
2 วิชาบังคับ 

สิงหาคม 2563 

สิงหาคม 2564  

51 

40 

การผลิตไฟฟ§าแบบหมุนเวียนและ

นอกแบบ 
2 วิชาเลือก 

มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

13 

40 

การป§องกันระบบไฟฟ§าข้ันสูง 2 วิชาเลือก 

สิงหาคม 2563 

มกราคม 2564 

สิงหาคม 2564 

มกราคม 2565 

15 

8 

17 

9 

การวางแผนระบบไฟฟ§าข้ันสูง 2 วิชาเลือก 
มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

22 

30 

คุณภาพพลังงานไฟฟ§า 2 วิชาเลือก 
มกราคม 2564 

มกราคม 2565 

24 

10 
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ซ่ึงแตSละด"านการประเมินท่ีได"รับคะแนนอยูSในระดับ 4 (4 เป8นเย่ียมยอด) โดยข"อเสนอแนะจากนักศึกษา

สำหรับ 5 รายวิชาจะนำเสนอตSอไป 
 

2.3.3 ผลตอบรับจากนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 6 แสดงคะแนนรายวิชาเชิงปริมาณสำหรับรายวิชาเหลSาน้ัน คะแนนทุกด"านสSวนใหญSสูงกวSา 3.5 

ซ่ึงหมายความวSานักศึกษามีความพึงพอใจในการเข"าเรียนในรายวิชาเหลSาน้ัน 
 

ตารางท่ี 6: คะแนนรายวิชาของแตSละรายวิชา (ITB) 

รายวิชา 
ความเข%าใจใน

เน้ือหารายวิชา 

เน้ือหาและการ

ดำเนินการของ

รายวิชา 

คุณภาพ

การ

สอน

ของ

อาจารยC 

เน้ือหา

เก่ียวกับ

พลังงาน

หมุนเวียน 

รวมท้ังหมด 

การปฏิบัติงานและควบคุม

ระบบไฟฟ§ากำลัง 
3,55 3,95 3,85 3,27 3,77 

การผลิตไฟฟ§าแบบหมุนเวียน

และนอกแบบ 
3,65 3,65 3,61 4,00 3,83 

การป§องกันระบบไฟฟ§าข้ันสูง 3,6 3,9 3,9 3,1 3,65 

การวางแผนระบบไฟฟ§าข้ันสูง 3,79 3,93 3,79 3,43 3,71 

คุณภาพพลังงานไฟฟ§า 3,67 3,83 3,79 3,44 3,78 
 

 

2.3.4 บทเรียนและข@อเสนอแนะสำหรับการเสนอในอนาคต 

จากผลตอบรับของนักศึกษาสำหรับบางรายวิชาท่ีเปaดสอนในโปรแกรมน้ี ประสิทธิภาพของทุกรายวิชาจาก

มุมมองของนักศึกษาโดยรวมถือวSาดีมาก อยSางไรก็ตาม เนื้อหาที่เกี่ยวกับพลังงานหมุนเวียนมีลักษณะคะแนนต่ำ

ที่สุด แม"จะได"คะแนนดีก็ตาม ประเด็นนี้จำเป8นต"องเน"นมากขึ้นในชั้นเรียนเพื่อรองรับประเด็นของ Mesfia ซ่ึง

สามารถทำได"โดยการจูงใจให"อาจารยZนำความรู"ความเข"าใจในประเด็นพลังงานหมุนเวียนมาเพิ่มเติม รวมทั้งแก"ไข

รายวิชาท้ังหมดในการประเมินหลักสูตรทุกๆ 4 ป  
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2.4 มหาวิทยาลัย Gadjah Mada (Universitas Gadjah Madah) 
 

มหาวิทยาลัย Gadjah Mada ในประเทศอินโดนีเซียภายใต"โครงการ Mesfia ได"พัฒนาและเสนอรายวิชา

ผSานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ§าในป  2564 รายละเอียดของการประเมินมีดังตSอไปน้ี: 
 

2.4.1 รายวิชาท่ีนำเสนอ: 
 

ผลตอบรับจากนักศึกษา และรายละเอียดสามารถสรุปได"ดังตSอไปน้ี 

ช่ือรายวิชา:     TKEE 177120 ไมโครกริด: การออกแบบ การใช"งาน และการควบคุม 

ระยะเวลารับสิทธ์ิ:    กุมภาพันธZ 2564 – มิถุนายน 2564 

จำนวนนักเรียนท่ีเข%าร-วมหลักสูตร:  15 

 

2.4.2 กระบวนการตอบรับและลักษณะของการตอบสนอง: 
 

ผลตอบรับจากนักศึกษาได"จากการทำแบบสอบถาม โดยนักศึกษาตอบความคิดเห็นเก่ียวกับคำถามตSางๆ 

ดังตSอไปน้ี: 

ก) ความเข"าใจในเน้ือหารายวิชา 

ข) เน้ือหาและการดำเนินการของรายวิชา 

ค) คุณภาพการการสอนของอาจารยZ 

ง) เน้ือหาเก่ียวกับพลังงานหมุนเวียนในรายวิชา 

จ) การประเมินโดยรวม 

 

โดยการประเมินในแตSละด"านได"รับคะแนนในระดับเห็นด"วย/ไมSเห็นด"วย และผลตอบรับจากนักศึกษา

สำหรับรายวิชาจะถูกนำเสนอตSอไป 
 

2.4.3 ผลตอบรับจากนักศึกษา 

สำหรับคำถามตSอไปน้ี นักศึกษาถูกขอให"ข"อมูล โดยมีระดับ 5 ระดับ ได"แกS เห็นด"วยอยSางย่ิง เห็นด"วย เป8น

กลาง ไมSเห็นด"วย และไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง ซ่ึงคำตอบท่ีได"รับจากนักศึกษาท้ัง 15 คน มีดังแสดงใน ตารางท่ี 7 
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ตารางท่ี 7: คะแนนของนักศึกษาในรายวิชา ไมโครกริด: การออกแบบ การใช"งาน และการควบคุม (UGM) 

ประเภท เห็น

ด"วย

อยSางย่ิง 

เห็น

ด"วย 

เป8น

กลาง 

ไมSเห็น

ด"วย 

ไมSเห็น

ด"วย

อยSางย่ิง 

ท้ังหมด 

รายวิชากำหนดวัตถุประสงคZการเรียนรู" 

หัวข"อตามท่ีประชุม การอSาน กิจกรรมใน

ช้ันเรียนอยSางชัดเจน 

40.00 46.67 13.33   100.00 

งานท่ีได"รับมอบหมาย/การบ"าน/

โครงงานมีประสิทธิภาพในการเรียนรู" 

26.67 53.33 20.00   100.00 

วิธีการสอนท่ีใช"ในรายวิชามี

ประสิทธิภาพในการเรียนรู" 

46.67 46.67 6.67   100.01 

มีส่ือการสอนและเป8นประโยชนZตSอการ

เรียนรู" 

40.00 60.00    100.00 

ระดับของทรัพยากรออนไลนZและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป8นท่ียอมรับและ

มีประโยชนZ 

33.33 60.00 6.67   100.00 

รายวิชาตรงตามความคาดหวังในการ

เรียนรู"เก่ียวกับการเข"าถึงพลังงานใน

พ้ืนท่ีหSางไกล 

20.00 80.00    100.00 

ห"องปฏิบัติการชSวยให"เข"าใจแนวคิด

เก่ียวกับการเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ี

หSางไกลได"ดีข้ึน 

13.33 60.00 13.33 13.33  99.99 

 

2.4.4 บทเรียนและข@อเสนอแนะสำหรับการเสนอในอนาคต 

ข"อเสนอแนะและความคิดเห็นเฉพาะท่ีได"รับจากนักศึกษาเพ่ือการปรับปรุงการสอนรายวิชามีดังน้ี 

• “..ซอฟตZแวรZท่ีใช"กันท่ัวไปสำหรับแอพพลิเคช่ันไมโครกริดสามารถแสดงให"ผู"เรียนเห็นภาพได" 

• โปรดให"กรณีศึกษาสำหรับผู"เรียน 

• สอนเก่ียวกับการออกแบบการรวมพลังงานหมุนเวียนโดยโปรแกรม Homer 

• ฉันคิดวSาผู"สอนต"องค"นหาป�ญหาหลักของการใช"ไฟฟ§าในพ้ืนท่ีชนบท โดยเฉพาะในอินโดนีเซีย 

• หวังวSาหัวข"อของรายวิชาจะเป8นท่ียอมรับมากข้ึนในป�ญหาชีวิตจริง 
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• ฉันหวังวSาผู"สอนจะสาธิตวิธีการใช"เคร่ืองมือตSางๆ (เชSน HOMER, RETScreen เป8นต"น) ขณะ

สอนได" 

• แม"จะมีเง่ือนไขการเรียนออนไลนZน้ี ฉันอยากให"ผู"สอนสามารถอธิบายส้ันๆ และตรงไปตรงมา

เก่ียวกับเคร่ืองมือชนิดใดก็ได"ท่ีใช"ในรายวิชาน้ี เพ่ือให"นักศึกษาสามารถแก"ป�ญหาได"ถูกต"องตาม

ข้ันตอน” 
 

ข"อมูลอินพุตเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบออนไลนZคือ: 

• “..ความจำเป8นในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือดูการใช"พลังงานหมุนเวียนโดยตรง 

• ดีมากสำหรับการเรียนรู"ออนไลนZ 

• ตอนน้ีดีแล"ว” 

 

2.5 มหาวิทยาลัยดานัง (University of Da Nang) 

ภายใต"โครงการ Mesfia มหาวิทยาลัยดานัง โดยผSานหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิตด"านวิศวกรรมไฟฟ§า (ท่ี

อยูSในคณะวิศวกรรมไฟฟ§ามหาวิทยาลัยดานัง) มีความตั้งใจที่จะปรับปรุงขอบเขตเรื่อง "การจัดหาพลังงานในพื้นท่ี

หSางไกล" ทำได"โดยการพัฒนารายวิชาเฉพาะและปรับเปลี่ยนรยาวิชาที่มีอยูSเพื่อให"นักศึกษาที่ศึกษาในสาขาวิชาน้ี

ได"รับปริญญามหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ§า พร"อมความรู"เพ่ิมเติมเก่ียวกับการจัดหาพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกล 

ได"รับการอนุมัติจากฝ�ายวิชาการในชSวงคร่ึงแรกของป  2563 การนำเสนอรายวิชาคร้ังแรกได"รับอนุมัติ

เร่ิมต"นข้ึนในภาคการศึกษาเดือนกันยายน 2563 
 

2.5.1 รายวิชาท่ีนำเสนอ: 

ในชSวงเดือนกันยายน 2563 ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 รายชื่อรายวิชาที่เกี่ยวข"อง ประเภทของรายวิชา 

(วิชาเลือกหรือบังคับ) และจำนวนนักศึกษาที่ลงเรียนในรายวิชา แสดงไว"ในตารางที่ 8 รวมเป8น 2 รายวิชาท่ี

เกี่ยวข"องกับหัวข"อ “การจัดหาพลังงานในพื้นที่หSางไกล” ท่ีได"รับการนำเสนอ โดยภาคเรียนต"น คือ ชSวงเดือน

กันยายน-มกราคม สSวนภาคเรียนปลาย คือ ชSวงมกราคม-พฤษภาคม ตามที่ระบุไว" 2 รายวิชาเป8นรายวิชาที่จำเป8น

สำหรับขอบเขตน้ี:  

• พลังงานหมุนเวียนและงานสาธารณะ  

• การประหยัดพลังงานไฟฟ§าและการควบคุมผู"บริโภค 
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นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนๆ ได"ตามความสนใจ โดยมีรายช่ือ (วิชาเลือก) 2 รายวิชา ควรสังเกตวSา: 

• มีรายวิชารอื่นที่เปaดสอนในหลักสูตรปริญญาระดับมหาบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ§าที่ไมSได"ระบุ

ไว"ที ่ น่ี และนอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถเรียนรายวิชาจากนอกโปรแกรมได"หากเห็นวSา

เหมาะสม 

• งานวิจัยของนักศึกษาไมSรวมอยูSในสิ่งน้ี เนื่องจากไมSมีนักศึกษาที่เข"ารSวมในเดือนกันยายน 2563 

มีแนวโน"มท่ีจะทำวิจัยเก่ียวกับการจัดหาพลังงานในพ้ืนท่ีชนบท 

 

ตารางท่ี 8: รายวิชา ภาคการเรียน และจำนวนนักศึกษา (UD) 

 

2.5.2 กระบวนการตอบรับและลักษณะของการตอบสนอง: 

ณ มหาวิทยาลัยดานัง การเปaดสอนรายวิชาระดับมหาบัณฑิตไมSจำเป8นต"องมีการประเมินผลจากนักศึกษา 

ดังนั้น แบบสอบถามสำรวจที่พัฒนาขึ้นสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะจึงถูกสSงไปยังนักศึกษาที่ลงทะเบียนในเดือน

กันยายน 2563 ผลการสำรวจแสดงไว"ด"านลSาง 
 

2.5.3 ผลตอบกลับจากนักศึกษา 

ดังท่ีกลSาวไว"ข"างต"นวSามีรายวิขาท่ีเปaดสอนอยูS 2 รายวิชา และได"รับการตอบรับสำหรับแตSละรายวิชาท่ี

นำเสนอในสSวนน้ี สำหรับรายวิชา “พลังงานหมุนเวียนและงานสาธารณะ” ได"รับการตอบกลับจากนักศึกษาจำนวน 

17 คน มีดังน้ี (ตารางท่ี 9) 
 

 

 

 

 

 

 

 

รายวิชา หน-วยกิต 
ประเภท

รายวิชา 
ภาคการเรียนท่ี 

จำนวน

นักศึกษา 

พลังงานหมุนเวียนและงาน

สาธารณะ 3(45-0) วิชาเลือก 

กันยายน 2563 

กันยายน 2564 

40 

15 

การประหยัดพลังงานไฟฟ§าและ

การควบคุมผู"บริโภค 3(45-0) วิชาเลือก 

กันยายน 2563 

กันยายน 2564 

40 

15 



 27  
 

ตารางท่ี 9: คะแนนของนักศึกษา รายวิชา พลังงานหมุนเวียนและงานสาธารณะ (UD) 

ประเภท เห็น

ด"วย

อยSาง

ย่ิง 

เห็นด"วย เป8น

กลาง 

ไมSเห็น

ด"วย 

ไมSเห็น

ด"วย

อยSาง

ย่ิง 

ท้ังหมด 

รายวิชากำหนดวัตถุประสงคZการเรียนรู" 

หัวข"อตามท่ีประชุม การอSาน กิจกรรมใน

ช้ันเรียนอยSางชัดเจน 

23.53 70.59 5.88   100.00 

งานท่ีได"รับมอบหมาย/การบ"าน/โครงงานมี

ประสิทธิภาพในการเรียนรู" 

58.82 29.41 11.76   100.00 

วิธีการสอนท่ีใช"ในรายวิชามีประสิทธิภาพ

ในการเรียนรู" 

35.29 47.06 17.65   100.00 

มีส่ือการสอนและเป8นประโยชนZตSอการ

เรียนรู" 

35.29 58.82 5.88   100.00 

ระดับของทรัพยากรออนไลนZและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป8นท่ียอมรับและมี

ประโยชนZ 

41.18 35.29 23.53   100.00 

รายวิชาตรงตามความคาดหวังในการเรียนรู"

เก่ียวกับการเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกล 

47.06 41.18 11.76   100.00 

ห"องปฏิบัติการชSวยให"เข"าใจแนวคิดเก่ียวกับ

การเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกลได"ดีข้ึน 

47.06 52.94 0.00   100.00 

 

สำหรับรายวิชา “การประหยัดไฟและการควบคุมผู"บริโภค” ได"รับการตอบกลับจากนักศึกษาจำนวน 5 คน ดัง

ตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10: คะแนนของนักศึกษา รายวิชา การประหยัดไฟและการควบคุมผู"บริโภค (UD) 

ประเภท เห็นด"วย

อยSางย่ิง 

เห็นด"วย เป8น

กลาง 

ไมSเห็น

ด"วย 

ไมSเห็น

ด"วย

อยSาง

ย่ิง 

ท้ังหมด 

รายวิชากำหนดวัตถุประสงคZการเรียนรู" 

หัวข"อตามท่ีประชุม การอSาน กิจกรรมใน

ช้ันเรียนอยSางชัดเจน 

20.00 60.00   20.00 100.00 

งานท่ีได"รับมอบหมาย/การบ"าน/โครงงาน

มีประสิทธิภาพในการเรียนรู" 

 80.00   20.00 100.00 

วิธีการสอนท่ีใช"ในรายวิชามีประสิทธิภาพ

ในการเรียนรู" 

 80.00  20.00  100.00 

มีส่ือการสอนและเป8นประโยชนZตSอการ

เรียนรู" 

 80.00  20.00  100.00 

ระดับของทรัพยากรออนไลนZและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป8นท่ียอมรับและมี

ประโยชนZ 

 20.00 60.00 20.00  100.00 

รายวิชาตรงตามความคาดหวังในการ

เรียนรู"เก่ียวกับการเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ี

หSางไกล 

20.00 60.00  20.00  100.00 

ห"องปฏิบัติการชSวยให"เข"าใจแนวคิด

เก่ียวกับการเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกล

ได"ดีข้ึน 

20.00  60.00 20.00  100.00 

 

นักศึกษาท้ัง 4 คนตอบกลับท้ัง 2 รายวิชา ดังในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11: คะแนนของนักศึกษาท้ัง 2 รายวิชา (UD) 

ประเภท เห็น

ด"วย

อยSาง

ย่ิง 

เห็นด"วย เป8น

กลาง 

ไมSเห็น

ด"วย 

ไมSเห็น

ด"วย

อยSาง

ย่ิง 

ท้ังหมด 

รายวิชากำหนดวัตถุประสงคZการเรียนรู" 

หัวข"อตามท่ีประชุม การอSาน กิจกรรมใน

ช้ันเรียนอยSางชัดเจน 

 100.00    100.00 

งานท่ีได"รับมอบหมาย/การบ"าน/โครงงานมี

ประสิทธิภาพในการเรียนรู" 

 100.00    100.00 

วิธีการสอนท่ีใช"ในรายวิชามีประสิทธิภาพ

ในการเรียนรู" 

 100.00    100.00 

มีส่ือการสอนและเป8นประโยชนZตSอการ

เรียนรู" 

 100.00    100.00 

ระดับของทรัพยากรออนไลนZและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเป8นท่ียอมรับและมี

ประโยชนZ 

  100.00   100.00 

รายวิชาตรงตามความคาดหวังในการเรียนรู"

เก่ียวกับการเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกล 

 100.00    100.00 

ห"องปฏิบัติการชSวยให"เข"าใจแนวคิดเก่ียวกับ

การเข"าถึงพลังงานในพ้ืนท่ีหSางไกลได"ดีข้ึน 

  100.00   100.00 

 

มีเพียงความคิดเห็น 2 อันท่ีเฉพาะเจาะจงเทSาน้ัน: 

• หวังวSาจะมีโอกาสได"ฝ¦กฝนในพ้ืนท่ีหSางไกลอยSางแท"จริง 

• หวังวSาอุปกรณZจะมาเร็วกวSาน้ี 
 

2.5.4 บทเรียนและคำแนะนำสำหรับการเสนอในอนาคต 

ในตอนท"ายของรายวิชา อาจารยZมักจะพูดคุยกับนักศึกษาในชั้นเรียนเพื่อรวบรวมความคิดเห็นของ

นักศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพการสอน เงื่อนไขการเรียนรู" และคุณภาพของสิ่งอำนวยความสะดวก ป�จจุบันผู"สอนใช"

ข"อมูลนี้เพื่อปรับปรุงคุณภาพรายวิชาของตนเองเทSานั้น และนี่ไมSใชSแบบสำรวจอยSางเป8นทางการ ความคิดเห็นและ
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ข"อเสนอแนะสำหรับการปรับปรุงสามารถแบSงได"เป8นหัวข"อเฉพาะ และเหลSานี้จะกลSาวถึงด"านลSางเป8นหลักสำหรับ

รายวิชาท่ีจำเป8น: 

 

คำอธิบายรายวิชา (เน้ือหา): ข"อสังเกต (ตSอคำ) ท่ีเกิดข้ึนจริงของนักศึกษาเก่ียวกับเน้ือหารายวิชามีดังน้ี 

• “..วิชาท่ีน:าสนใจพร?อมตัวอย:างชีวิตจริงมากมาย..” 

• “..เร่ืองท่ีนSาสนใจและมีประโยชนZสำหรับฉัน …” 

• “..ฉันเลือกวิชาน้ีเพราะรู"วSามันมีประโยชนZมาก” 

• “..ฉันชอบโครงสร"างรายวิชาของวิชาน้ี..” 

 

ข?อเสนอแนะบางประการของนักศึกษาเก่ียวกับลักษณะรายวิชาโดยรวม ได?แก: : 

• “..ทฤษฎีน้ีดี แตSไมSมีอุปกรณZท่ีใช"งานได"จริงในห"องปฏิบัติการมากนัก..” 

• “ ..งานคSอนข"างยากและเยอะ..” 

• “..เน่ืองจากตารางงานท่ีวุSนวาย มีเวลารีวิวน"อยมาก..”. 

 

ความพร?อมของส่ือการเรียนการสอน: ความพร"อมของรายวิชาและส่ือการอSาน ข"อสังเกตของนักศึกษาคือ: 

• “..ไฟลT PPT เตรียมไว?อย:างดี…” 

• “..ฉันต?องการเน้ือหาการอ:านเพ่ิมเติมจากอาจารยTเพ่ืออ:านนอกเวลาเรียน…” 

• “..วัสดุยังไม:สมบูรณTและน:าจะใช?อุปกรณTจริงได?น:าสนใจกว:าน้ีเยอะ..” 

 

การจัดการเรียนการสอน: ความคิดเห็นของนักศึกษาเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอนประกอบด"วย: 

• การจัดการเรียนการสอนดี แนวคิดมีการอธิบายอยSางดี 

• การจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนสูงกวSาคSาเฉล่ีย 

• ดี 

• วิธีการสอนท่ีสร"างแรงบันดาลใจ 

• การแพรSระบาดของโรคโควิด 19 นำไปสูSการเรียนรู"แบบออนไลนZ วิธีการเรียนรู"น้ีมีประสิทธิภาพน"อย 
 

ควรเน"นวSาที่มหาวิทยาลัยดานัง มีการปรับปรุงรายวิชาทั้งหมด (และหลักสูตรการศึกษาทั้งหมด) ทุกสองป 

หรือมากกวSานั้น อยSางไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงและการปรับเปลี่ยนรายวิชาที่มีอยูSและการเสนอรายวิชาใหมS

สามารถเกิดข้ึนได"ตลอดเวลา 
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2.6 มหาวิทยาลัยหนองลำ (Nong Lam University) 

ภายใต"โครงการ Mesfia มหาวิทยาลัยหนองลำ เมืองโฮจิมินหZ โดยผSานทางคณะวิศวกรรมศาสตรZและ

เทคโนโลยีได"ปรับเปลี่ยนหลักสูตรปริญญาโทในป�จจุบันสาขาวิศวกรรมเครื่องกลโดยเน"นที่การจัดหาพลังงานใน

พื้นที่หSางไกล ซึ่งทำได"โดยการพัฒนารายวิชาพลังงานหมุนเวียนใหมSและเพิ่มรายวิชาที่มีอยูSของโปรแกรมต"นแบบ

ของวิศวกรรมเคร่ืองกลเพ่ือให"นักศึกษาสามารถเลือกบางรายวิชาท่ีเก่ียวกับพลังงานเพ่ือศึกษา 

หลักสูตรระดับมหาบัณฑิตศึกษาได"รับการอนุมัติจากคณะกรรมการวิทยาศาสตรZและวิชาการของ

มหาวิทยาลัยหนองลำและอธิการบดีลงนามในโปรแกรมแล"วเปaดรับนักศึกษาตั้งแตSเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 

อยSางไรก็ตาม เนื่องจากการระบาดของโควิด 19 การลงทะเบียนนักศึกษาของโปรแกรมนี้จึงเริ่มตั้งแตSภาคเรียนฤดู

ใบไม"ผลิ น่ันคือต้ังแตSเดือนกุมภาพันธZ 2565 

 

2.6.1 รายวิชาท่ีนำเสนอ: 

พัฒนาโดยหลักสูตรต"นแบบวิศวกรรมเคร่ืองกล บางรายวิชาท่ีเก่ียวข"องกับพลังงานหมุนเวียนจะถูกเพ่ิม

เป8นรายวิชาเลือก โดยมีรายวิชาท่ีเปaดสอนในหลักสูตรหลักคือ: 
 

รายวิชาบังคับ 

รายวิชาภาคบังคับท้ัง 7 วิชา แตSละวิชามี 3 หนSวยกิต และนักศึกษาทุกคนในหลักสูตรจะต"องเรียน เครดิต

ท้ังหมดท่ีได"รับคือ 21 หนSวยกิต  

1) ระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตรZ  

2) คณิตศาสตรZข้ันสูงสำหรับวิศวกรรม  

3) วิธีการทางสถิติและการเพ่ิมประสิทธิภาพทางวิศวกรรม  

4) การวัดและควบคุมในงานวิศวกรรม  

5) การถSายเทความร"อนข้ันสูงและตัวแลกเปล่ียนความร"อน  

6) การสร"างแบบจำลองและการจำลองทางวิศวกรรม  

7) พลศาสตรZของไหลเชิงคำนวณ (CFD) 
 

รายวิชาเลือกเก่ียวข%องกับการจัดหาพลังงานสำหรับพ้ืนท่ีห-างไกล: 

นักศึกษาทุกคนในหมวดทางเลือกด"านพลังงานจะต"องเรียนหลักสูตรในรายวิชาเลือก นักศึกาษาต"องได"

เรียนอยSางน"อย 10 หนSวยกิต จาก 8 รายวิชา ดังตSอไปน้ี 

1) การวิเคราะหZและควบคุมวิศวกรรมระบบพลังงาน (3 หนSวยกิต) 

2) พลังงานแสงอาทิตยZและการใช"งาน (3 หนSวยกิต) 
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3) พลังงานลมและการใช"งาน (2 หนSวยกิต) 

4) วิศวกรรมการจัดเก็บพลังงาน (2 หนSวยกิต) 

5) ความร"อน – วิศวกรรมไฟฟ§า (2 หนSวยกิต) 

6) พลังงานชีวมวลและการประยุกตZ (3 หนSวยกิต) 

7) การอนุรักษZพลังงานและการตรวจสอบ (2 หนSวยกิต) 

8) คล่ืนและพลังงานน้ำข้ึนน้ำลงและการประยุกตZ (2 หนSวยกิต) 
 

นักศึกษาสามารถเลือกรายวิชาอ่ืนได"ตามความสนใจ 

• นักศึกษายังได"เลือกรายวิชาเลือก 10 หนSวยกิต จากรายวิชาอ่ืนๆ ของหลักสูตร 

• นักศึกษายต"องผSานวิชาสัมมนาสองคร้ัง (4 หนSวยกิต) 

• วิทยานิพนธZ: 15 หนSวยกิต 
 

2.6.2 กระบวนการตอบรับและลักษณะของการตอบสนอง: 

แม"วSาหลักสูตรจะเพ่ิงเร่ิมต"นในเดือนกุมภาพันธZ พ.ศ. 2565 โดยมีนักศึกษาจำนวน 7 คน แตSมีก็การสำรวจ

เพ่ือถามนักศึกษาโดยตรงเก่ียวกับรายวิชาในโครงการ คำถามและความคิดเห็นบางสSวนมีดังน้ี: 

1) คุณเห็นด"วยหรือไมSเห็นด"วย รายวิชาของพลังงานหมุนเวียนบางรายวิชาท่ีเพ่ิมเข"ามาในหลักสูตรจำเป8น

หรือไมS? 

2) วัตถุประสงคZการเรียนรู" ผลลัพธZ เน้ือหาการอSาน และกิจกรรมในช้ันเรียนในแตSละรายวิชามีความชัดเจน 

3) เน้ือหาของพลังงานหมุนเวียนแตSละรายวิชาตรงตามความคาดหวังในการเรียนรู"ของคุณ แหลSงเรียนรู"

และศึกษามีประโยชนZ 
 

ข้ึนอยูSกับคำถามแตSละข"อ นักศึกษาจะตอบโดยเลือกความชอบในระดับตSางๆ ต้ังแตS “เห็นด"วยอยSางย่ิง เห็น

ด"วย เป8นกลาง ไมSเห็นด"วย และไมSเห็นด"วยอยSางย่ิง” สำหรับแตSละคำถาม คำตอบของนักศึกษาแตSละคนจะถูก

รวบรวมและสรุปสำหรับคำถามแตSละข"อ 
 

2.6.3 ผลตอบกลับจากนักศึกษา 
 

ตารางท่ี 12 ถึงตารางท่ี 14 แสดงความคิดเห็นจากนักศึกษาในแตSละรายวิชาท่ีเก่ียวข"อง 
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ตารางท่ี 12: ผลตอบรับจากนักศึกษาในคำถามท่ี 1 (NLU) 

รายวิชา 

เห็นด"วย

อยSางย่ิง 

เห็น

ด"วย 

เป8น

กลาง 

ไมSเห็น

ด"วย 

ไมSเห็น

ด"วยอยSาง

ย่ิง 

การวิเคราะหZและควบคุมวิศวกรรม

ระบบพลังงาน (3 หนSวยกิต) 
3/7 4/7    

พลังงานแสงอาทิตยZและการใช"งาน 

(3 หนSวยกิต) 
6/7 1/7    

พลังงานลมและการใช"งาน (2 หนSวย

กิต) 
7/7 0/7    

วิศวกรรมการจัดเก็บพลังงาน (2 

หนSวยกิต) 
1/7 2/7 2/7 2/7  

ความร"อน – วิศวกรรมไฟฟ§า (2 

หนSวยกิต) 
1/7 1/7 3/7 2/7  

พลังงานชีวมวลและการประยุกตZ (3 

หนSวยกิต) 
6/7 1/7    

การอนุรักษZพลังงานและการ

ตรวจสอบ (2 หนSวยกิต) 
2/7 2/7 3/7   

คล่ืนและพลังงานน้ำข้ึนน้ำลงและ

การประยุกตZ (2 หนSวยกิต) 
0/7 2/7 2/7 3/7  

 

ตารางท่ี 13: ผลตอบรับจากนักศึกษาในคำถามท่ี 2 (NLU) 

รายวิชา 

เห็นด"วย

อยSางย่ิง 

เห็น

ด"วย 

เป8น

กลาง 

ไมSเห็น

ด"วย 

ไมSเห็น

ด"วยอยSาง

ย่ิง 

การวิเคราะหZและควบคุมวิศวกรรม

ระบบพลังงาน (3 หนSวยกิต) 
5/7 2/7    

พลังงานแสงอาทิตยZและการใช"งาน 

(3 หนSวยกิต) 
6/7 1/7    
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พลังงานลมและการใช"งาน (2 หนSวย

กิต) 
7/7 0/7    

วิศวกรรมการจัดเก็บพลังงาน (2 

หนSวยกิต) 
3/7 3/7 1/7   

ความร"อน – วิศวกรรมไฟฟ§า (2 

หนSวยกิต) 
1/7 0/7 2/7 4/7  

พลังงานชีวมวลและการประยุกตZ (3 

หนSวยกิต) 
7/7 0/7    

การอนุรักษZพลังงานและการ

ตรวจสอบ (2 หนSวยกิต) 
2/7 2/7 3/7   

คล่ืนและพลังงานน้ำข้ึนน้ำลงและ

การประยุกตZ (2 หนSวยกิต) 
 0/7  2/7 1/7 4/7  

 

ตารางท่ี 14: ผลตอบรับบจากนักศึกษาในคำถามท่ี 3 (NLU) 

รายวิชา 

เห็นด"วย

อยSางย่ิง 

เห็น

ด"วย 

เป8น

กลาง 

ไมSเห็น

ด"วย 

ไมSเห็น

ด"วยอยSาง

ย่ิง 

การวิเคราะหZและควบคุมวิศวกรรม

ระบบพลังงาน (3 หนSวยกิต) 
5/7 2/7    

พลังงานแสงอาทิตยZและการใช"งาน 

(3 หนSวยกิต) 
5/7 2/7    

พลังงานลมและการใช"งาน (2 หนSวย

กิต) 
5/7 2/7    

วิศวกรรมการจัดเก็บพลังงาน (2 

หนSวยกิต) 
1/7 1/7 3/7 2/7  

ความร"อน – วิศวกรรมไฟฟ§า (2 

หนSวยกิต) 
1/7 0/7 2/7 4/7  

พลังงานชีวมวลและการประยุกตZ (3 

หนSวยกิต) 
5/7 2/7    
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การอนุรักษZพลังงานและการ

ตรวจสอบ (2 หนSวยกิต) 
2/7 2/7 3/7   

คล่ืนและพลังงานน้ำข้ึนน้ำลงและ

การประยุกตZ (2 หนSวยกิต) 
 0/7  2/7 1/7 4/7  

 

 

2.6.4 บทเรียนและข@อเสนอแนะตามความคิดเห็นของนักเรียน 

จากความคิดเห็นของนักศึกษาในรายวิชาตSางๆ บทเรียนและคำแนะนำสำหรับการปรับปรุงหลักสูตรสามารถ

แสดงได"ดังน้ี: 

• บางรายวิชาดูเหมือนไมSจำเป8นสำหรับหลักสูตร แตSรายวิชาเหลSาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงหรือแทนท่ีด"วย

รายวิชาอ่ืน รายวิชาเหลSาน้ี ได"แกS คล่ืนและพลังงานคล่ืนและการประยุกตZ (2 หนSวยกิต); ความร"อน – 

วิศวกรรมไฟฟ§า (2 หนSวยกิต); และวิศวกรรมการจัดเก็บพลังงาน (2 หนSวยกิต) 

• มีความจำเป8นในการปรับปรุงส่ือการเรียนรู" ส่ิงอำนวยความสะดวกของรายวิชา พลังงานแสงอาทิตยZ ลม 

และพลังงานชีวมวล 

• รายวิชาท่ีมีศักยภาพสูงของพลังงานหมุนเวียนในเวียดนามอาจนSาสนใจสำหรับนักศึกษาหลายคน เพ่ือให"

มีห"องปฏิบัติการและเทคนิคเชิงลึกมากข้ึน 

 

3. บทสรุปและข%อเสนอแนะ  

รายงานน้ีได"นำเสนอผลตอบรับท่ีได"รับจากนักศึกษาท่ีเข"ารSวมรายวิชาตSางๆ ท่ีพัฒนาข้ึนสำหรับหลักสูตร 

Mesfia ในมหาวิทยาลัยตSางๆ ข"อควรสังเกตจะเห็นวSารายวิชาท่ีเปaดสอนในชSวงการระบาดใหญSของโควิด "สูงสุด" 

และสSวนใหญSเป8นรูปแบบออนไลนZ 

 

ข%อสังเกตโดยรวมเก่ียวกับการนำเสนอคือ: 

• มหาวิทยาลัยท่ีเข"ารSวมได"ใช"โอกาสน้ีในการพัฒนาหลักสูตรท่ีเก่ียวข"องกับความท"าทายของการเข"าถึง

พลังงานในชุมชนชนบทและหSางไกล 

• มีช้ันเรียนในห"องปฏิบัติการจำนวนมากรวมอยูSในหลักสูตร แตSไมSสามารถจัดห"องปฏิบัติการเชิงปฏิบัติได"

ท้ังหมดเน่ืองจากสถานการณZการระบาดใหญS 

• ดูเหมือนวSานักศึกษาจะกระตือรือร"นกับหลักสูตรน้ีมาก โดยจะสังเกตได"จากจำนวนนักศึกษาท้ังหมดท่ี

เข"ารSวมช้ันเรียนเหลSาน้ี 

• คะแนนการประเมินรายวิชาโดยท่ัวไปถือวSาดีมากในแงSของวัตถุประสงคZ เน้ือหา และการจัดการเรียน

การสอน 
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• หลักสูตรสSวนใหญSเก่ียวข"องกับทรัพยากรพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยี

การอนุรักษZพลังงานและประสิทธิภาพพลังงาน หลักสูตรท่ีเก่ียวข"องกับนโยบายและเศรษฐศาสตรZ

ตลอดจนเทคโนโลยีอัจฉริยะและไมโครกริด 

 

คำแนะนำ คือ การเรียนรู%จากข%อเสนอแนะ 

• เพ่ือแก"ไขและปรับเปล่ียนเน้ือหาของหลักสูตรหลังการเสนอ 

• แนะนำการปฏิบัติจริงและลงพ้ืนท่ีทุกคร้ังท่ีทำได"เพ่ือแสดงสถานการณZจริงและการใช"เคร่ืองมือท่ีใช"ใน

หลักสูตร 
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ภาคผนวก ก: แบบฟอรFมประเมินรายวิชา (สถาบันเทคโนโลยีแห/งเอเชีย) 
 

สถาบันเทคโนโลยีแห0งเอเซีย 

ประเมินรายวิชา (รูปแบบ มกราคม 2561): ปลายภาค (ภาคการเรียน) 

วันท่ีรวบรวม: ……………………… 

(รหัสวิชา) 

นักศึกษาท้ังหมด (หนHวยกิต):  

ไดKรับฟอรNมวันท่ี:       

ผูKเขKาเรียน:  

คณะ:  

คณะของการประเมินรายวิชา (%): 

 

คณะ 1: ………………………………… 

ลักษณะของรายวิชา: 

ไม$เห็น

ด*วยอย$าง

ย่ิง 

ไม$เห็น

ด*วย 
เป3นกลาง เห็นด*วย 

เห็นด*วย

อย$างย่ิง 

คะแนน

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

สาขา 

ค$าเฉล่ีย

สถาบัน 

1. หลักสูตรกำหนดวัตถุประสงคHการเรียนรู* หัวข*อ การอ$าน กิจกรรมในช้ันเรียน  

(กรณี งานท่ีได*มอบหมาย แบบฝPกหัด/ปRญหา ปฏิบัติการ ฯลฯ) อย$างชัดเจน (C1) 
         

 

โปรดให>ความคิดเห็นของคุณเก่ียวกับลักษณะหลักสูตรเพ่ือการปรับปรุง: ……………………………………………………………………………………………… 

การจัดการเรียนการสอน/วิธีการสอน/เอกสาร ทรัพยากร: 
ไม$เห็นด*วย

อย$างย่ิง 
ไม$เห็นด*วย เป3นกลาง เห็นด*วย 

เห็นด*วย

อย$างย่ิง 

คะแนน

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

สาขา 

ค$าเฉล่ีย

สถาบัน 

2. งานท่ีได*รับมอบหมาย/การบ*าน/โครงงานมีประสิทธิภาพสำหรับการเรียนรู* (T1)          

3. วิธีการสอนมีประสิทธิภาพในการเรียนรู* (T2)          

4. มีส่ือการสอนและเป3นประโยชนHต$อการเรียนรู* (T3)          

5. ระดับของทรัพยากรออนไลนHและเทคโนโลยีสารสนเทศเป3นท่ียอมรับและมี

ประโยชนH (T4) 
         

6. คำถามในการสอบมีความท*าทายและไม$ซ้ำกับข*อสอบในปeท่ีผ$านมา (T5)          

7. หลักสูตรตรงตามความคาดหวังในการเรียนรู*ของฉัน (T6)          

 

โปรดให>ความคิดเห็นเก่ียวกับการจัดการเรียนการสอน/วิธีการสอน/ส่ือทรัพยากรสำหรับการปรับปรุง: …………………………………………………………………………………………………….. 

 

ลักษณะของผู>สอน: 
ไม$เห็นด*วย

อย$างย่ิง 

ไม$เห็น

ด*วย 
เป3นกลาง เห็นด*วย 

เห็นด*วย

อย$างย่ิง 

คะแนน

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

สาขา 

ค$าเฉล่ีย

สถาบัน 

8. อาจารยHเคารพความแตกต$างของนักศึกษาแต$ละคน (D1)          

9. อาจารยHพร*อมให*คำปรึกษานอกช้ันเรียนในเวลาทำการ (D2)          

10. อาจารยHสนับสนุนให*นักศึกษา ถามคำถาม และร$วมอภิปราย (D3)          

11. ผู*สอนส่ือสารอย$างชัดเจนขณะสอนและมีปฏิสัมพันธHกับนักเรียน (D4)          

12. ผู*สอนได*รับการจัดระเบียบและเตรียมพร*อมสำหรับช้ันเรียนเป3นอย$างดี (D5)          

13. ผู*สอนใช*กรณี/ตัวอย$างในชีวิตจริงเพ่ือแสดงการประยุกตHใช*แนวคิด/ทฤษฎีในทางปฏิบัติ (D6)          

14. คำติชมของผู*สอนเก่ียวกับการมอบหมายงาน/การทดสอบย$อยช$วยให*ผู*เรียน เรียนรู*และ

ทำงานได*ดีข้ึนในหลักสูตร (D7) 
         

15. ผู*สอนมีความรู*ในวิชาท่ีเป3นปRจจุบัน (D8)          

16. อาจารยHเก$งมากเพราะได*เรียนรู*อะไรมากมายจากผู*สอน (D9)          

 

โปรดให>ความคิดเห็นของคุณเก่ียวกับคุณสมบัติของผู>สอนเพ่ือการปรับปรุง: ……………………………………………………………………………………………………. 
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การประเมินท้ังหมด: 
ไม$เห็นด*วย

อย$างย่ิง 
ไม$เห็นด*วย เป3นกลาง เห็นด*วย 

เห็นด*วย

อย$างย่ิง 

คะแนน

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

คณะ 

ค$าเฉล่ีย

สาขา 

ค$าเฉล่ีย

สถาบัน 

17. ผู*เรียนมีส$วนร$วมอย$างแข็งขันในการเรียนรู*เน้ือหาของหลักสูตร (O1)          

18. ผู*เรียนได*มีส$วนสนับสนุนอย$างคุ*มค$าในการอภิปรายกลุ$ม/การมอบหมายงาน (O2)          

19. ผู*เรียนได*เรียนรู*อะไรมากมายจากนักศึกษาคนอ่ืนๆ ในการมอบหมายงาน/โครงงาน

กลุ$ม (O3) 
         

20. ผู*เรียนพอใจกับการมีส$วนร$วมและความพยายามในการเรียนรู*เน้ือหาสาระ...(O4)          

21. อาจารยHประจำหลักสูตร (ตามท่ีระบุไว*ในเล$มหลักสูตร) เป3นผู*บรรยายด*วยตนเอง หรือได*รับเชิญให*ผู*อ่ืนมีส$วนร$วมในการบรรยายด*วยหรือไม$ 

หากผู&อ่ืนได&รับเชิญให&บรรยาย การมีส:วนร:วมของผู&บรรยายน้ันเพ่ิมมูลค:าให&กับหลักสูตรหรือไม:? กรุณาแบ:งปHนมุมมองของคุณ 

 

…………………………………………………. 

22. ผู*สอนหลักสูตรปฏิบัติตามตารางเรียนปกติท่ีระบุไว*ในปฏิทินหรือไม$ หรือเล่ือนตารางเรียนไปหลายช้ัน 

โปรดแบ:งปHนข&อสังเกตของคุณ 

…………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

โปรดระบุการประเมินโดยรวมและ/หรือสำหรับการปรับปรุงหลักสูตร/ผู>สอน: 


