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บทนำ 

โครงการ “Mastering Energy Supply focusing on Isolated Areas” (MESfIA) มีเปSาหมายที่จะจัดการศึกษาระดับปริญญาโท (Master’s 

Program) ในสาขาระบบการจ@ายพลังงาน ใหGกับวิศวกร และผูGที่จบการศึกษาจากสาขา วิทยาศาสตรT และวิศวกรรม หรือ อื่นๆ  

โปรแกรมการศึกษานี้ เปDนหลักสูตรหนึ่งสำหรับผูGที่ตGองการทำงานในประเทศที่การผลิตพลังงานเปDนแบบกระจายตัว ไม@เชื่อมต@อ

เปDนโครงข@ายขนาดใหญ@ มีพื้นที่ที่แยกจากกัน เช@น มีลักษณะเปDนเกาะ หรือภูเขา  

 

ชุดงานที่ 4 อธิบายการดำเนินงานพฒันาโปรแกรมการศึกษาระดับปริญญาโทใหGเปDนโปรแกรมการศึกษาหลักสูตรใหม@ ชุดงานที่ 4 นี้ 

จะเนGนที่ มุมมองดGานกระบวนการในการเริ่ม พัฒนาโปรแกรมการศึกษา และ การดำเนินการที่ทำใหGทุกอย@างทำหนGาที่ในโครงการ

เปDนไปดGวยความราบรื่น 

 

ชุดงานที่ 4.1 : กระบวนการดำเนินการบริหารในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรจนไดGเปDนหลักสูตรใหม@ที่ปรับปรุงแลGว ไดGจัดทำเปDน

เอกสารใน ชุดงานที ่4.1 ไวGแลGว เอกสารนั้นแสดงเปDนแนวทางที่ชัดเจนของชนิดหรือรูปแบบของการพฒันาหลักสูตร บาง

มหาวิทยาลัย เพิ่ม รายวิชาใหม@ บางมหาวิทยาลัยปรับปรุงรายวิชาที่มีอยู@แลGว และเพิ่มองคTความรูGที่จำเปDน ตามแนวทางของ 

โครงการ MESfIA 

วันที่สิ้นสุดงาน: 15 สิงหาคม 2563  
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ชุดงานที่ 4.2 : สิ่งที่จะทำในชุดงานนี้ 

รายงานนี้ รายงานเนGนไปที่ รูปแบบการสนับสนุนที่ไดGรับจากมหาวิทยาลัยที่รับดำเนินการในโครงการ MESfIA ตามลำดับแสดงใหGเห็น

ถึงการไดGรับการสนับสนุน ในดGาน บุคลากร สถานศึกษา การบรหิารงาน การเงิน และ กลไกลการสนับสนุนอื่นๆ ที่ไดGรับที่ทำใหGเกิด

การดำเนินงานที่ราบรื่นในการเริ่ม และดำเนินการของโครงการตามแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร ของ MESfIA ในแต@ละ

มหาวิทยาลัย รายงานนี้แสดงการดำเนินไปของกิจกรรม กลไกลการกระจายข@าวสารซึ่งไดGดำเนินการแลGว ของหน@วยงานซึ่งไดGรับ

การสนบัสนุนจากโครงการ MESfIA ไวGดGวย 

รายงานนี้อธิบายและบันทึกการดำเนินไปของ กระบวนการ ของแต@ละมหาวิทยาลัยในการบริหารงานจนทำใหGสามารถดำเนินการ

สอน หลักสูตรระดับปริญญาโทที่ โครงการ MESfIA ตGองการ แบ@งออกเปDน สามส@วนหลักดังนี้: 

1. บทนำ 

2. การกระจายข@าวสารใหGกับนักศึกษารับเขGา 

3. การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย  
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1. วิธีการกระจายข;อมูลข1าวสาร Dissemination Methods 

หัวขGอนี้ แสดงรายละเอียด การมีส@วนร@วม ของมหาวิทยาลัย ต@างๆ ทำใหGนักศึกษาที่มีศักยภาพ รับรูG รายวิชาที่เกิดจากโครงการ 

MESfIA ผ@าน สื่อทางสังคม เว็บไซตT และ จดหมายอีเล็กทรอนิกสT   

ส่ือทางสังคม (Social Media)  

สื่อทางสังคม มีบทบาทสำคัญมากในกลยทุธTกระจายข@าวสาร ข@าวจะกระจายไปยังผูGคนจำนวนมากดGวยตGนทุนที่ต่ำ กลุ@มทำงาน 

เอเชีย กระตือรือรGนดำเนินการกระจายข@าวผ@านสื่อทางสังคม อย@างมาก ตารางที่ 1 แสดง ที่อยู@ (website address)ของข@าวสารซึ่ง

แสดงถึงหลักสูตรรายวิชา  ที่กระจายโดย มหาวิทยาลัยที่ร@วมโครงการ  ผาคผนวก A, B และ C แสดงตัวอย@างที่ โพสตขGอความบน 

เฟสบุก̀ ทวีตเทอรT  และเวบ็ไซตT 

ตารางท่ี 1: การกระจายขCาวสาร โดยส่ือทางสังคม 

มหาวิท

ยาลัย 

Facebook เฟสบุ0ก Twitter ทวีตเทอร6  Websiteเวบ็ไซต6 

AIT https://www.facebook.com/EECCAIT/ https://twitter.com/eeccait?lang

=en 

https://eecc.ait.ac.th/mesfia/ 

NU https://www.facebook.com/eng.nu - http://www.eng.nu.ac.th/eng2012/ 

UGM https://www.facebook.com/watch/?v=3775298269195343  http://www.te.ugm.ac.id/home.php?main=WDZIT

UpXQmFWQQ%3D%3D=&id=NURI=&ver=YQ%3D

%3D= 

ITB https://www.facebook.com/Mesfia-Institut-Teknologi-Bandung-107902074732009 https://twitter.com/mesfia_itb https://stei.itb.ac.id/mesfia_itb 

NLU https://www.facebook.com/ckcn.nlu/photos/a.810492182435668/1831398340345042/ 

 

https://www.facebook.com/ckcn.nlu/posts/1666222960195915 

 

 http://fme.hcmuaf.edu.vn/fme-36320-1/vn/du-

an-mesfia--xay-dung-chuong-trinh-thac-si-ve-

nang-luong-cho-cac-khu-vuc-biet-lap.html 

UD https://www.facebook.com/UTE.MEDIAONLINE/ 

https://www.facebook.com/B%E1%BB%99-m%C3%B4n-C%C6%A1-%C4%91i%E1%BB%87n-

t%E1%BB%AD-%C4%90H-SPKT-%C4%90H%C4%90N-102486025647714 

https://www.facebook.com/khoacokhidhspkt 

 

- http://en.ute.udn.vn/ChuyenMuc/71/University-

of-Technology-and-Education--The-University-of-

Danang-actively-participates-in-the-Mastering-

Energy-Supply-Focusing-on-Isolated-Area-

Scientific-Conference-MESFIA-2021_1092.html 

https://ute.udn.vn/TinTuc/3585/1/Truong-Dai-

hoc-Su-pham-Ky-thuat-%E2%80%93-Dai-hoc-Da-

Nang-tich-cuc-tham-gia-Hoi-thao-khoa-hoc-

Mastering-Energy-Supply-focusing-on-Isolated-

Areas-MESFIA-2021.aspx 
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จดหมายอิเล็กทรอนิกส; Email  

จดหมายอิเล็กทรอนิกสT สามารถส@งข@าวสารสื่อถึงกลุ@มผูGรับข@าวสารแบบเฉพาะเจาะจง  

AIT: ส@งจดหมาย มากกว@า 45 จดหมายถึง กลุ@ม กระทรวง พลังงาน พลังงานทดแทน และ การพัฒนาชนบท ใน เอเชียใตG เอเชีย

ตะวันออกเฉียงใตG และ กลุ@มเกาะในมหาสมุทรแปซฟิCก และ ยังส@งไปประเทศอื่นๆ อีกไดGแก@ ภูฏาน กัมพูชา เกาะคุก ฟCจ ิ

อินโดนีเซีย ลาว เมียนมารT นาอูรู เนปาล ฟCลิปปCนสT หมู@เกาะโซโลมอน ศรีลังกา วานูอาตู และเวียดนาม 

Naresuan University: ส@งขGอมูล ข@าวสารผ@าน หน@วยงานคณะฯ รายชื่อจดหมายอิเล็กทรอนิกสTนักศึกษาระดับ ปริญญาโท มากกว@า 80 

คน อีกทั้ง ยังขอความช@วยเหลือ ผ@านเครือข@าย อื่นๆทีม่ีอยู@ 

 

Nong Lam University: .. kck@hcmuaf.edu.vn  

 

University of Danang: UD เขGาถึงผูGติดต@อดGานพลังงาน พลังงานทดแทน กระทรวงศึกษาธิการและการฝdกอบรมของเวียดนามกว@า 10 

ราย บริษัทดำเนินงานดGานพลังงานหมุนเวียนเนื่องจากสนใจที่จะฝdกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการจัดหาพลังงานในพื้นที่ห@างไกล  

ไดGแก@บริษัทเช@น การไฟฟSาเวียดนาม (EVN), SolarBK และ Emin Vietnam 

 

Gadjah Madah University: UGM ประชาสัมพันธT ขGอมูลผ@านอีเมลของนักศึกษาปริญญาโท และขGอใหGเผยแพร@ส@งต@อในเครือข@ายของ

นักศึกษา 

 

Institut Technologi Bandung:    mesfia@power.ee.itb.ac.id 

 

เว็บไซต= (Website)  

เว็บไซตTโครงการ https://www.mesfia.eu/ ใหGรายละเอียดทั้งหมดของกิจกรรมที่ดำเนินการภายใตGโปรแกรม MESfIA นอกจากนี้ยังใหG

ขGอมูลที่จำเปDนแก@นักเรียนที่ตGองการเขGาร@วมโปรแกรม เพิ่มศักยภาพ และ สรGางใหม@ สำหรับการควบคุมการจ@ายพลังงานในพื้นที่

แยกส@วน ขGอมูลที่เว็บไซตTมีไวGใหGมีดังต@อไปนี ้ภาพรวมของโปรแกรม วัตถุประสงคT และกลุ@มเปSาหมาย รายละเอียดเกี่ยวกับพันธมิตร

และลิงคTไปยังเว็บไซตTพันธมิตรแต@ละราย “ข@าวสารและกิจกรรม” ของโปรแกรม MESfIA; สิ่งพิมพT; การประชุม; เปDนตGน 
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เนื่องจากแต@ละมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร กฎระเบียบ และขGอบังคับของตนเอง รายละเอียดของโปรแกรมของแต@ละมหาวิทยาลัยจึง

ปรากฏอยู@ที่เว็บไซตTของมหาวิทยาลัยแต@ละแห@ง สามารถเขGาถึงไดGจากเว็บไซตTหลักของโปรแกรม MESfIA 

ลิงกT บทความ และข@าวประชาสัมพันธTทั้งหมดยังถูกแชรTผ@านบัญชสีื่อทางสังคม ของโครงการใน เฟสบุ`ก Facebook และ ทวีตเตอร| 

Twitter 

ตัวอย@างเอกสารเผยแพร@ที่จัดทำโดยสถาบันในเอเชียที่เขGาร@วมมีอยู@ในภาคผนวก A เฟสบุ`ก (facebook), ภาคผนวก B ทวีตเตอร|  (Twitter) 

และภาคผนวก C  เว็บไซตT(websites) 
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2. การดำเนินงานสนับสนุนจากแต1ละมหาวิทยาลัย (Support from each University)  

ส@วนนี้แสดงรายละเอียดของการสนับสนุนที่ไดGรับจากมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวขGองในการดำเนินโครงการ – การสนับสนุนจะดำเนินการ

ผ@านวิธีการต@างๆ ตามที่กล@าวไวGดGานล@าง: 

ทรัพยากรบุคคล (Personnel) 

เพื่อใหGโปรแกรม MESFIA ประสบความสำเร็จ การสนับสนุนดGานทรัพยากรบุคคลเปDนสิ่งสำคัญ การจัดหาคณาจารยTและเจGาหนGาที่

จากสถาบันเพื่อสนับสนุนหลักสูตรปริญญาโท เปDนการเร@งกระบวนการบริหารงานการศึกษาในการอนุมัติหลักสูตร 

 

อาจารย&ในแต+ละคณะ (Faculty)  

รายละเอียดการสนับสนุนโดยบุคลากรสายวิชาการ แสดงใน ตารางที่ 2 

ตารางท่ี 2: การสนับสนุนโดยบุคลากรสายวิชาการจาก มหาวิทยาลัยกลุCมเอเชีย 

 จำนวน บทบาท 
AIT 3 ที ่ AIT คณาจารยTประจำสามคนมีส@วนร@วมอย@างมากเพื่อใหGโครงการ MESfIA ดำเนินไปไดGอย@าง

ราบรื่น เริ่มตGนโดยการนำอภิปรายกับคณาจารยTคนอื่น ๆ รวมถึงการบริหารงานเริ่มตGนเพื่อนำไปสู@

รายวิชาที่มุ@งเปDนพิเศษตามแนวทางที่ MESfIA ตGองการ พวกเขาเตรียมเอกสารหลักสูตรใหม@และที่

ไดGรับการปรับปรุง รวมทั้งหGองปฏิบัติการที่จะสอนใหGกับนักเรียนเฉพาะของโครงการ MESfiA 

NU 5 ที ่ NU คณะอาจารยT เต็มเวลาหGาคนไดGมีส@วนร@วมอย@างเต็มทีเ่พื่อใหGมั่นใจว@าโครงการ MESfIA จะ

ดำเนินไปอย@างราบรื่น พวกเขาพัฒนาวิชาใหม@ 3 วิชาและแกGไขเนื้อหาของ 1 วิชาที่มีอยู@เพื่อเปCดตัว

แนวคิดของ MESfIA ในหลักสูตรปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟSาที่มีอยู@ พวกเขายังออกแบบและ

ดำเนินการอุปกรณTสำหรับการจัดการพลังงานสำหรับพื้นที่แยกส@วน 

UGM 6 คณะทำงานเต็มเวลาหกคณะมีส@วนร@วมเพื่อใหGมั่นใจว@าโครงการจะดำเนินไปอย@างราบรื่น พวกเขา

พัฒนาวิชาใหม@สี่วิชาโดยมีสองวิชาที่เปCดสอนภายในโดยโปรแกรม EE Master และอีก 2 วิชาที่

เปCดสอนโดยโปรแกรมอื่นใน UGM พวกเขายังออกแบบและดำเนินการอุปกรณTสำหรับการจัด

การพลังงานสำหรับพื้นที่แยกส@วน 

ITB 7 อาจารยTประจำเจ็ดคนสนับสนุนในการดำเนินโครงการ สามคนทำหนGาทีพู่ดคุยกับคณบดีและ

คณาจารยTคนอื่นๆ อาจารยTทีเ่หลือ ดำเนินการเตรียมอุปกรณTและดำเนินงานโปรแกรม MESfIA 

NLU 5 อาจารยTโดยรวมจะ พัฒนา และอภิปราย เนื้อหา วิชา เคGาโครงร@าง ของหลักสูตร...เพื่อปรับเปลี่ยน
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 จำนวน บทบาท 

โปรแกรมที่อยู@ในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล พวกเขาเขียนและพัฒนาสื่อการสอนและการปฏิบัติ

สำหรับนักเรียน 

UD  

6 
หกหน@วยงาน* กำลังทำงานร@วมกันในโครงการ MESfIA การทำงานจะแบ@งงานตามหนGาที่ของ

หน@วยงาน มีการประชุมประจำเดือนเพื่อประเมินประสิทธิภาพการทำงาน 

*(ฝ~ายวิจัยและความร@วมมือระหว@างประเทศ ฝ~ายวิชาการ ฝ~ายกิจการนักศึกษา ฝ~ายวางแผนและ

การเงิน ฝ~ายวิศวกรรมเครื่องกล ฝ~ายจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก) 

 

บุคลากรฝ5ายสนับสนุน  (Staff)  

รายละเอียด บุคลากรฝ~ายสนับสนุน  และ การสนับสนุนที่ไดGรับในโครงการ MESfIA แสดงใน ตารางที่ 3 

ตารางท่ี 3 รายละเอียดการดำเนินงานของบุคลากรฝ}ายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยกลุCมเอเชีย 

 จำนวน บทบาท บุคลากรฝgายสนับสนุน 
AIT 6 มีเจGาหนGาที่วิชาการและธุรการที่เกี่ยวขGองหลายคน คณาจารยTช@วยเตรียมสื่อการเรียนการ

สอน งานที่มอบหมาย และสไลดTอื่นๆ ที่เกี่ยวขGองของหลักสูตรใหม@และที่ไดGรับการปรับปรุง 

ขณะที่เจGาหนGาที่ธุรการดูแลเอกสารที่ส@งไปยังวุฒิสภาวิชาการที่เอไอทีเพื่อพิจารณาอนุมัต ิ ที ่

AIT หัวหนGาหGองปฏิบัติการและช@างเทคนิคยังสนับสนุนการจัดซื้อ ติดตั้ง และทดสอบการใชG

งานอุปกรณTใหม@ที่สนับสนุนโดยโครงการ MESfIA  

NU 8 มีเจGาหนGาที่วิชาการและธุรการที่เกี่ยวขGองหลายคน คณาจารยTมีหนGาที่รับผิดชอบในการ

พัฒนารายวิชาใหม@และปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร เจGาหนGาที่ธุรการดูแลขั้นตอนการจัดซื้อ ส@วน

ช@างมีหนGาที่รับผิดชอบในการจัดตั้งหGองปฏิบัติการ 

 

UGM 6 มีเจGาหนGาที่วิชาการและธุรการหลายคนมีส@วนร@วมในโครงการ ท@ามกลางพวกเขามีเจGาหนGาที่

หGองปฏิบัติการและการประชุมเชิงปฏิบัติการสามคนที่เกี่ยวขGองกับการติดตั้งระบบ PV ใน

อาคารในขณะที่คนอื่น ๆ มีส@วนร@วมในกิจกรรมการบริหาร 

ITB 7 คณาจารยTเตรียมสื่อการสอนและแบบฝdกหัดในหGองปฏิบัติการ นอกจากนี้ยังมีเจGาหนGาที่

ธุรการและช@างที่เตรียมกระบวนการ 

NLU 7 เจGาหนGาที่ฝ~ายสนับสนุนทำงานดGานธุรการเช@น: การจัดเตรียม, การเงิน, วีซ@า, ช@างเทคนิค, การ

ตั้งค@าอุปกรณT 
UD 6 ทั้งเจGาหนGาที่วิชาการและธุรการมีส@วนร@วมทำงานซึ่งกันและกัน คณาจารยTช@วยเตรียมเนื้อหา

หลักสูตร งานที่มอบหมาย และสไลดTอื่นๆ ที่เกี่ยวขGอง เจGาหนGาที่ธุรการดูแลเอกสารที่ส@งใหG
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 จำนวน บทบาท บุคลากรฝgายสนับสนุน 

ฝ~ายวิชาการที ่ UD ดำเนินการอนุมัติ 
 

ส่ิงอำนวยความสะดวกในการศึกษา Academic 

ขGอมูลต@อไปนี้อธิบายถึงการสนับสนุนที่ไดGรับในดGานกิจกรรมวิชาการจากแต@ละมหาวิทยาลัย: 

เคร่ืองมือและอุปกรณ&ทดลอง Laboratory Facilities 

 

AIT: พื้นที่หGองปฏิบัติการ เจGาหนGาที ่ และอุปกรณTที่มีอยู@เดิมไดGนำมาใชGสนับสนุนโครงการ MESfIA    ระบบไมโครกริดและรวมถึง

กังหันลม  ไดGดำเนินการติดตั้งใน สวนพลังงานที ่AIT 

 

Naresuan University: มหาวิทยาลัยนเรศวรดำเนินการรวมอุปกรณTและสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู@ใหGเขGากับอุปกรณTที่ซื้อใหม@จาก

โครงการ MESfIA เพื่อทำใหGเกิดแพลตฟอรTมเพื่อการสาธิตและการเรียนรูGในอาคารเฉพาะ USIS  มีอุปกรณT 3 ชุดที่ดำเนินการภายใตG 

MESfI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหGองปฏิบัติการ ระบบ Monitoring สำหรับการจัดการพลังงานในอาคารอัตโนมัติ, Grid-tied Hybrid 3 

เฟส 10 kW PV และ ระบบแบตเตอรี ่ , ระบบควบคุมสำหรับการจัดการพลังงานในระบบอัตโนมัติในอาคาร 

 

Nong Lam University: นักศึกษาใชGหGองปฏิบัติการพลังงานทดแทนของคณะฯ รวมทั้งอุปกรณT 3 ชุดที่ไดGรับการสนับสนุนจากโครงการ 

MESfIA คือ (1) ระบบพลังงานแสงอาทิตยTที่ผลิตกระแสไฟฟSาดGวยอุปกรณTหลายอย@าง เช@น อินเวอรTเตอรT โซลารTเซลลT ออสซิลโลสโคป 

เครื่องวัดรังสีแสงอาทิตยT..; (2) ระบบทดสอบพลังงานลม และ (3) ระบบการแปรสภาพเปDนแก`ส (gasification system) 

 

University of Danang : พื้นที่หGองปฏิบัติการ เจGาหนGาที ่และอุปกรณT ไดGถูกใชGงานสำหรับโครงการ MESfIA ใน UD 

 

 

Gadjah Madah University : อุปกรณTหGองปฏิบัติการใหม@ที่สนับสนุนโดย MESFIA (โครงการร@วมทุน) ประกอบดGวยอุปกรณT 3 ตัว 

กล@าวคือ ระบบ PV บนหลังคาไดGถูกรวมเขGากับการติดตั้งระบบไฟฟSาของอาคารเพื่อตอบสนองความตGองการดGานพลังงานแสงสว@าง

ในหGองปฏิบัติการแห@งหนึ่ง, Typhoon HIL Microgrid Simulator   และ ,MPPT Simulator ที่ไดGรับการติดตั้งในหGองปฏิบัติการ

วิศวกรรมไฟฟSากำลัง 

 

 

Institut Technologi Bandung: มีการจัดหาพื้นที่หGองปฏิบัติการสำหรับอุปกรณTหGองปฏิบัติการที่จัดซื้อใหม@ เครื่องมือนี้จะสนับสนุนการ

ฝdกปฏิบัติการของโปรแกรม หGองปฏิบัติการยังมีซอฟตTแวรTที่เกี่ยวขGองสำหรับปฏิบัติการการจำลอง 
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หAองสมุด Library Facilities 

 

AIT: หGองสมุดมีหนังสือมากกว@า 100,000 เล@ม ซึ่งมากกว@า 30,000 รายการเปDนรายงานทางเทคนิค วิทยานิพนธT วิทยานิพนธT วารสาร

สิ่งพิมพTที่ไม@พิมพTอีกแลGวมากกว@า 2,500 ชื่อเรื่อง   และ e-book 975 รายการ หGองสมุดยังสมัครรับฐานขGอมูล/แหล@งขGอมูลออนไลนT 12 

ฐานขGอมูล   ซึ่งวารสารอิเล็กทรอนิกสTมีจำนวนถึง 10,000 ชื่อเรื่อง และแพ็คเกจ e-book สองชุด  การถือครองเอกสารของ หGองสมุด 

AIT ครอบคลุมสาขาวิชาที่เกี่ยวขGองกับโปรแกรมวิชาการและกิจกรรม และศูนยTทั้งสามแห@งของ AIT    หGองสมุดทำหนGาที่เปDนสถานที่

นัดพบ ศูนยTสื่อ และพื้นที่เก็บขGอมูลดิจิทัล 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกนี้ที่มอบใหGกับนักเรียนของโปรแกรม MESfIA จะช@วยใหGพวกเขาใชGทรัพยากรการเรียนรูGทั้งหมดที ่ AIT ใหGเกิด

ประโยชนTสูงสุด บริการหGองสมุดรวมถึงการใหGยืม การอGางอิง การดึงขGอมูลออนไลนT การอGางอิง เงินกูGระหว@างหGองสมุด การรวบรวม

บรรณานุกรม และบริการจัดส@งเอกสาร 

 

 

Naresuan University : หGองสมุดประกอบดGวยหนังสือเรียนภาษาอังกฤษมากกว@า 75,000 เล@ม หนังสือเรียนภาษาไทย 150,000 เล@ม และ

สื่อโสตทัศนT 32,000 เล@ม หGองสมุดสมัครรับขGอมูล 48 ฐานขGอมูล รวมทั้งเว็บวิทยาศาสตรT Springerlink, Elsevier และ IEEE Xplore เปDนตGน 

หGองสมุดยังใหGบริการหGองสมุดสาขา เช@นหGองสมุดเทคโนโลยีวิทยาศาสตรTตั้งอยู@ที่คณะวิศวกรรมศาสตรT 

 

Nong Lam University:  นักศึกษาไดGรับอนุญาตใหGเขGาถึงบริการทั้งหมดในหGองสมุดมหาวิทยาลัย 

 

University of Danang : หGองสมุดพรGอมใหGบริการสำหรับนักเรียน MESfIA บริการต@างๆ ไดGแก@ การใหGยืม การอGางอิง การเรียกขGอมูล

ออนไลนT การอGางอิง การยืมระหว@างหGองสมุด และการรวบรวมบรรณานุกรม 

 

Gadjah Madah University : นักศึกษาสามารถใชGหGองสมุดผ@าน UGM Digital Library (http://lib.ug.ac.id/en/) ซึ่งเชื่อมต@อกับคอลเลกชั่น

ดิจิทัล ในรูปแบบ e-books คลังเก็บ วิทยานิพนธT/วิทยานิพนธT นิตยสาร วารสารอิเล็กทรอนิกสT และฐานขGอมูลซึ่งสมัครโดย

มหาวิทยาลัย วารสารอิเล็กทรอนิกสTและฐานขGอมูลหลายฉบับที่พรGอมใหGบริการเพื่อตอบสนองความตGองการของนักเรียน MESFIA 

ไดGแก@ IEEExplore, Elsevier และ Springer 

 

Institut Technologi Bandung: นักศึกษาสามารถใชGแหล@งเรียนรูGทุกประเภทจากหGองสมุดกลาง หGองสมุดคณะ และหGองสมุด

หGองปฏิบัติการ ขึ้นอยู@กับขGอมูลเฉพาะที่พวกเขากำลังมองหา หGองสมุดกลางทำหนGาที่เปDนประตูสู@แหล@งขGอมูลการเรียนรูGดิจิทัล

ระหว@างประเทศ รวมถึงการตีพิมพTทางวิทยาศาสตรT ในขณะที่หGองสมุดของคณะมีวิทยานิพนธTและเอกสารการวิจัยหลายพันฉบับ

ของคณะ มีหนังสือเรียนหลายรGอยเล@มที่มีหัวขGอเฉพาะเจาะจงในหGองสมุดหGองปฏิบัติการ 
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ศูนย&ภาษา Language Center Facilities 

 

AIT: ศูนยTภาษา (LC) ที ่ AIT ใหGบริการสนับสนุนดGานภาษาแก@นักศึกษาและเจGาหนGาที่ของ AIT บริการต@างๆ ไดGแก@ หลักสูตร

ภาษาอังกฤษเพื่อสรGางความสามารถทางภาษา การเตรียมความพรGอมดGานวิชาการ และทักษะการเขียนงานวิจัย AIT เปDนสถาบัน

ระหว@างประเทศและภาษาอังกฤษเปDนสื่อกลางในการสอน นักเรียนที่ลงทะเบยีนภายใตGพื้นที่โฟกัส MESfIA สามารถใชGบริการของ

ศูนยTภาษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

 

Naresuan University:  แผนกวิเทศสัมพันธTและการพัฒนาภาษาของ NU ไม@เพียงแต@ใหGการสนับสนุนดGานภาษาเท@านั้น แต@ยังใหGบริการ

ระหว@างประเทศสำหรับทั้งนักศึกษาและคณาจารยT http://www.diald.nu.ac.th/eng/ บริการต@างๆ ไดGแก@ แบบทดสอบวัดความรูG

ภาษาอังกฤษ หลักสูตรฝdกอบรม บริการคลินิกการเขียน บริการใหGเราพูด ตลอดจนการประเมินตนเองภาษาอังกฤษใหGกับนักเรียน 

 

Nong Lam University: นักเรียนตGองเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษโดยตนเอง 

 

University of Danang : ไม@มีศูนยTภาษาในมหาวิทยาลัย 

 

Gadjah Madah University: UGM มีศูนยTฝdกอบรมภาษา (https://fib.ugm.ac.id/en/work-units/language-learning-center) ที่ใหGบริการฝdกอบรม

และทดสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่ตGองการ 

 

Institut Technologi Bandung: ITB มีการฝdกอบรมความรูGภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนที่สนใจในการสรGางทักษะการพูดและการเขียน 

 

การบรหารงาน (Administrative) 

สำนักงานรับเขAา  (Admissions Office) 

AIT: สำนักงานรับเขGาจะจัดการการรับสมัครนักเรียนและการลงทะเบียนในสถาบัน เจGาหนGาที่จากสำนักงานรับเขGาจะสื่อสารกับ

นักเรียนในขั้นตอนการสมัครและใหGขGอมูลกับนักเรียนที่สนใจในพื้นที่โฟกัส MESfIA ที ่AIT ใหGเปDนไปอย@างราบรื่น 
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Naresuan University: ฝ~ายวิชาการและบัณฑิตวิทยาลัยรับผิดชอบงานธุรการที่เกี่ยวขGองกับการสมัครและการลงทะเบียนของนักเรียน 

อย@างไรก็ตามการตัดสินใจขั้นสุดทGายเกี่ยวกับการยอมรับของนักเรียนจะทำโดยคณะ ในกรณีที่ความสนใจของนักเรียนอยู@ในพื้นที่

โฟกัส MESfIA เขา/เธอตGองแจGงภาควิชาวิศวกรรมไฟฟSาและคอมพิวเตอรT 

 

Nong Lam University: ทุกแผนกทั้งหมดของมหาวิทยาลัยใหGบริการการจัดการอย@างราบรื่น และดGวยความช@วยเหลือจากหน@วยงาน

ต@างๆ 

 

University of Danang: มแีผนกรับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคลของมหาวิทยาลัยเปDนหลัก 

 

 

Gadjah Madah University: ขั้นตอนการคัดเลือกนักศึกษาใหม@รวมถึงโปรแกรม MESFIA ไดGรับการจัดการโดยสำนักงานรับสมัคร

นักศึกษาของ UGM  เขGาถึงไดGทางออนไลนTผ@าน https://um.ug.ac.id/pendaftaran/public/index.php ในกระบวนการคัดเลือก ภาควิชาจะ

ดำเนินการขั้นตอนหนึ่งในรูปแบบของการทดสอบทางวิชาการนักศึกษาที่ไดGรับการยอมรับจะไดGรับการประกาศผ@านทางเวบ็ไซตT

สำนักงานรับสมัครนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 

Institut Technologi Bandung: ไม@มีขั้นตอนการรับเขGาเรียนพิเศษสำหรับนักศึกษาโปรแกรม MESfIA นักศึกษาสมัครเขGาร@วมโปรแกรมที ่

Admission Office ผ@านโปรแกรมปกต ิ ในกระบวนการรับเขGาเรียนนั้น นักศึกษาทีใ่หGความสนใจกับโปรแกรม MESfIA จะไดGรับการจด

บันทึกเปDนพิเศษ 

 

สำนักทะเบียน (Registry Office) 

AIT: สำนักงานทะเบียนที ่ AIT รับผิดชอบดGานกิจการนักศึกษา และเปDนผูGดำเนินการในการจัดทำเอกสารและยื่นเอกสารเพื่อรวม

บันทึกย@อในใบรับรองผลการเรียน ซึ่งจะทำใหGนักศึกษาโปรแกรม MESfIA แตกต@างอย@างเปDนที่ชัดเจน 

 

Naresuan University:  การลงทะเบียนดำเนินการโดยกองบริหารการศึกษาทีร่ะดับมหาวิทยาลัย ภาควิชาจะออกใบรับรองสำหรับ

นักศึกษาที่เนGนเสGนทาง MESfIA กับนิสิตระดับปริญญาโทสาขาวิศวกรรมไฟฟSา 
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Nong Lam University:  สำนักวิชาการของมหาวิทยาลัยทำหนGาทีเ่ปDนสำนักทะเบียน 

 

University of Danang:  

ฝ~ายกิจการนักศึกษามีหนGาที ่

- ดำเนินการประชุมทางนโยบายสำหรับนักเรียนเมื่อเริ่มภาคเรียนใหม@ 

- ร@วมมือกับหน@วยงานอื่นๆ ในการดูแลนักศึกษาในดGานการศึกษาและฝdกอบรม 

- ร@วมมือกับหน@วยงานอื่น ๆ เพื่อจัดการนักเรียนที่มีถิ่นที่อยู@และที่ไม@ใช@ผูGมีถิ่นที่อยู@ และดำเนินการดGานสุขภาพ การประกันสุขภาพ 

และการประกันความเสียหายทางกายภาพสำหรับนักเรียน 

- ดำเนินนโยบายที่เกี่ยวขGองกับทุนการศึกษา การช@วยเหลือสังคม การลดค@าเล@าเรียน และการสนับสนุนอื่น ๆ สำหรับนักเรียนอย@าง

มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และทันเวลา 

- ร@วมมือกับหน@วยงานอื่นๆ ในการจัดงานพิธีเปCดและสำเร็จการศึกษาใหGกับนักศึกษา 

- ดำเนินการและบังคับใชGวินัยและผลตอบแทนของนักศึกษาตามนโยบายและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย 

ดังนั้นแผนกนี้จึงเปDนสิ่งจำเปDนสำหรับนักเรียนทุกคนรวมถึงโปรแกรม MESfIA 

 

Gadjah Madah University: สำนักงานทะเบียนจะไดGรับเอกสารการลงทะเบียนของนักศึกษาโปรแกรม MESfIA โดยไม@แจGงใหGทราบเปDน

พิเศษ 

 

Institut Technologi Bandung: สำนักงานทะเบียนจะไดGรับเอกสารการลงทะเบียนของนักศึกษาโปรแกรม MESfIA โดยไม@แจGงใหGทราบ

เปDนพิเศษ 

 

วุฒิสภาวิชาการ (Academic Senate) 

AIT: วุฒิสภาวิชาการของ AIT มีหนGาที่รับผิดชอบในการทบทวน รายวิชาและหลักสูตร รองรับการใชGงานหลักสูตรใหม@และที่ไดGรับการ

ปรับปรุง เช@น ภายใตG MESfIA ดังนั้นการไดGรับการอนุมัติจึงเปDนกุญแจสำคัญในการดำเนินการหลักสูตร MESfIA ใน AIT ที่ประสบ

ความสำเร็จ 
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Naresuan University: สภามหาวิทยาลัยมีหนGาที่รับผิดชอบในการอนุมัติหลักสูตรรวมถึงการปรับปรุงหลักสูตรปรับปรุง(Enhancement) 

หลักสูตรภายใตG MESfIA 

 

Nong Lam University: คณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัยจะพิจารณาและตอบรับการอนุมัติหลักสูตรและโปรแกรมใหม@ทั้งหมด

ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก 

 

University of Danang: หน@วยนกิจการวิชาการ มีหนGาที่ช@วยเหลือนักเรียนและครูในการเรียนรูG การสอน การวิจัย และการแสดงออก

อย@างสรGางสรรคT ดังนั้นหน@วยนกิจการวิชาการ จึงสนับสนุนการดำเนินการตามหลักสูตรใหม@และปรับปรุงภายใตG MESfIA เปDนกุญแจ

สำคัญในการดำเนินการหลักสูตร MESfIA ใน UD ใหGประสบความสำเร็จ 

 

Gadjah Madah University: วุฒสิภาวิชาการทั้งในระดับคณาจารยTและระดับมหาวิทยาลัยจะทบทวนการส@งโปรแกรมใหม@และการ

แกGไขหลักสูตร หลักสูตรโปรแกรม MESFIA ไม@ตGองการการตรวจสอบจากวุฒสิภาวิชาการเนื่องจากเปDนส@วนหนึ่งของโปรแกรมที่มีอยู@

และหลักสูตรใหม@ที่เปCดสอนเปDนวิชาเลือก 

 

Institut Technologi Bandung: วุฒสิภาวิชาการจะทบทวนหลักสูตรการศึกษาใหม@และหลักสูตรใหม@ในหลาย ๆ ดGาน หากโปรแกรม 

MESfIA ใชGหลักสูตรที่มีอยู@ของหลักสูตรปกติ ไม@จำเปDนตGองไดGรับการอนุมัติ 

 

สำนักงานทุนสนับสนุน Sponsored Project Office 

AIT: สำนักงานช@วยเหลือและสนับสนุนโครงการที่ไดGรับทุนทีม่อบใหGกับสถาบัน จะบริหารผ@านกระบวนการบริหารของสถาบัณ  มี

การสรGางฐานขGอมูลกลางและสามารถใชGไดGทั่วทั้งสถาบันโดยสมาชิกทุกคน 

Naresuan University: ไม@มีหน@วยงานเฉพาะในมหาวิทยาลัยเพื่อสนับสนุนโครงการที่มอบใหGกับมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัย

นเรศวรเปDนมหาวิทยาลัยของรัฐ ทุกโครงการจะไดGรับการสนับสนุนโดยใชGระบบปกติภายใตGระเบียบเดียวกัน 

 



 20  
 

Nong Lam University: ไม@มีหน@วยสนับสนุนเฉพาะสำหรับโครงการนี ้โครงการไดGรับการจัดการเช@นเดียวกับโครงการอื่น ๆ และเปDนไป

ตามกระบวนการจัดการโครงการทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

 

University of Danang: หน@วยจัดการสิ่งอำนวยความสะดวกร@วมมือกับหน@วยวางแผนและการเงินเพื่อจัดการกระบวนการบริหารเพื่อ

ซื้ออุปกรณTและมอบใหGคณะ 

 

Gadjah Madah University: ไม@มีสำนักงานโครงการที่สนับสนุนใหGโครงการนี้ เราใชGสำนักงานบริหารแผนกเพื่อใหGบริการโครงการนี ้

 

Institut Technologi Bandung: There is no sponsored project office. We make use of lab administrative office for serving this project 

ไม@มีสำนักงานโครงการที่สนับสนุนใหGโครงการนี้ เราใชGสำนักงานบริหารหGองปฏิบัติการเพื่อใหGบริการโครงการนี้ 

ทุนการศึกษา (Financial)  

AIT: ทางสถาบันมทีุนการศึกษาสามารถนำไปใชGเปDนค@าเล@าเรียนสำหรับผูGสมัครที่สมควรไดGรับ 

Naresuan University : มีแหล@งทุนการศึกษาหลายแห@งใน NU ที่นักเรียนสามารถสมัครไดG ทุนการศึกษาของสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี สำนักงานความร@วมมือระหว@างประเทศ (TICA) เปDนตGน ที่นักศึกษาจากต@างประเทศสามารถ

สมัครไดG นอกจากนี้ คณะวิศวกรรมศาสตรTยังจัดใหGมีทุนการศึกษาเพิ่มเติมอย@างนGอย 6 ทุน สำหรับนักศึกษาปริญญาโททั้งสำหรับ

นักศึกษาไทยและนักศึกษาต@างชาติทุกป� 

Nong Lam University: The students pay tuition fee and other fees by themselves 

นักศึกษาจ@ายค@าธรรมเนียมการเรียนดGวยตนเอง 

University of Danang: ไม@มีทุนการศึกษา 

Gadjah Madah University: ไม@มีทุนการศึกษา 

Institut Technologi Bandung: ไม@มีทุนการศึกษาถGาจะทำใหGเกิดขึ้นตGองดำเนินการใหGเกิดความสัมพันธTที่ใกลGชิดกับรัฐบาล หรือ บริษัท

ต@างๆ มากกว@านี้ 
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3. การสนับสนุนจากกลุ1มคณะทำงานจาก MESfIA และ อ่ืนๆ (Support from the MESFIA Consortium 

and Others) 

การสนับสนุนที่ไดGรับเพื่อช@วยจัดหลักสูตร MESfIA ในมหาวิทยาลัยกลุ@มเอเชียมีดังนี:้ 

• รายละเอียดของโปรแกรมถูกแบ@งป�นกับหน@วยงานและมหาวิทยาลัยต@างๆ ในภูมิภาค ซึ่งเผยแพร@ใหGสมาชิกทราบ 

• การนำเสนอจำนวนมากในระหว@างการประชุมบันดุงในป� 2019 และการประชุมระดับนานาชาติในป� 2564 (โดยผูGเชี่ยวชาญ

ระดับนานาชาติ) มุ@งเนGนไปที่การจัดหาพลังงานในพื้นที่ชนบทและพื้นที่ห@างไกล และเกี่ยวขGองกับนักศึกษาและคณาจารยT

ของมหาวิทยาลัยในเอเชีย 

• การประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในหมู@เกาะคานารีในเดือนกุมภาพันธT พ.ศ. 2565 มีความเกี่ยวขGองกับนักเรียนดGวย 

บทสรุป (Conclusion) 

รายงานนี้มีวัตถุประสงคTเพื่อนำเสนอลักษณะของการสนับสนุนที่มหาวิทยาลัยแต@ละแห@งในการดำเนินโครงการ MESfIA ใน

มหาวิทยาลัยของตน โดยใหGรายละเอียดเกี่ยวกับเจGาหนGาที่ตลอดจนกลไกการสนับสนุนดGานวิชาการ การบริหาร การเงิน และอื่นๆ 

ที่จำเปDนสำหรับการเริ่มตGนโปรแกรมระดับปริญญาโท และการดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางของโครงการ MESfIA ที่

มหาวิทยาลัยในเอเชีย นอกจากนี้ยังใหGรายละเอียดของกลยุทธTการเผยแพร@ต@างๆ ตลอดจนการสนับสนุนอื่นๆ ที่ไดGรับ 
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Appendix A: Some Facebook posts by participating Asia Institutions 

ภาคผนวก A: โพสบนเฟสบุKกโดยกลุ1มทำงาน สถาบันเอเชีย 

 

 

 

Sample FaceBook posts by AIT 

ตัวอย9างโพสบนเฟสบุDกโดย AIT 
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Sample Facebook posts by ITB 

ตัวอย9างโพสทบนเฟสบุDกโดย ITB 

 

 

Sample Facebook posts by Nong Lam University 

ตัวอย9างโพสทบนเฟสบุDกโดย NLU 
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Sample Facebook posts by Naresuan University 

ตัวอย9างโพสทบนเฟสบุDกโดย NU 
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Sample Facebook posts by UD 

ตัวอย9างโพสทบนเฟสบุDกโดย UD 

 

 

 

Sample Facebook posts by UD 
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ตัวอย9างโพสทบนเฟสบุDกโดย UD 

 

 

 

Sample Facebook posts by UD 

ตัวอย9างโพสทบนเฟสบุDกโดย UD 
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Appendix B: Some twitter posts by participating Asian Institutions 

ภาคผนวก B: ทวิตเตอร0โพสต0โดยกลุ1ม สถาบันเอเชียท่ีเข;าร1วม 

 

 

Sample Tweets by AIT 

ตัวอย9างทวีตโดย AIT 

 

 

 

 

Sample Twitter posts by ITB 

ตัวอย9างทวีตโดย ITB 
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Appendix C: Some websites of Asian Institutions 

ภาคผนวก C: เว็บไซต0โพสต0โดยกลุ1ม สถาบันเอเชียท่ีเข;าร1วม 

 

 

 

Website of ITB 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย ITB 

 

 

 

Website of UGM 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย UGM 
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Website of Nong Lam University 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย NLU 

 

 

 

 

Website of Naresuan University 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย NU 
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Website of University of Danang 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย UD 

 

 

 

Website of University of Danang 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย UD 
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Website of University of Danang 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย UD 
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Website of University of Danang 

ตัวอย9างเว็บไซตYโดย UD 

 

 

 


