รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3)
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ชื่ อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมวดที่ 1 ข้ อมูลโดยทัว่ ไป

1. รหัสและชื่ อรายวิชา
4183301 ปฎิบตั ิโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller Practice)
2. จํานวนหน่ วยกิต
3 หน่วยกิต 3(0-6-3)
3. หลักสู ตรและประเภทของรายวิชา
เทคโนโลยีบณั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า
4. อาจารย์ ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ ผู้สอน
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์พสิ ุทธิ์พงศ์ คงรุ่ งโชค
5. ภาคการศึกษา/ชั้นปี ที่เรียน
ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2563
6. รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่ อน (Pre-requisite) (ถ้ามี)
4182305 การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
7. รายวิชาที่ต้องเรียนพร้ อมกัน (Co-requisites) (ถ้ ามี)
ไม่มี
8. สถานที่เรียน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
9. วันที่จัดทําหรื อปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่ าสุ ด
1 พฤศจิกายน 2563

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

1. จุดมุ่งหมายของรายวิชา
เพื่อให้นักศึกษามีความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ ประวัติและความ
เป็ นมา ชนิ ด โครงสร้างและส่ วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้
คําสัง่ เกี่ยวกับโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การประยุกต์ใช้งาน
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2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา
เพื่อ ให้นักศึกษามี ความรู ้พ้ืนฐาน เป็ นการเตรี ยมความพร้อ ม ด้านทักษะ ในการนํา
ความรู ้ ความเข้า ใจในเรื่ อ ง เกี่ ย วกับ ความหมาย คุ ณ สมบัติ ประวัติ แ ละความเป็ นมา ชนิ ด
โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้ คําสัง่ เกี่ยวกับ
โปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การประยุกต์ใช้งาน ในธุรกิจการค้า เพื่อเป็ นพื้นฐานการ
เรี ยนในรายวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ได้ยกตัวอย่างอ้างอิงที่หลากหลาย และให้สอดคล้องกับการ
นําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมให้กา้ วหน้าต่อไป
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดําเนินการ
1. คําอธิบายรายวิชา
วิชานี้ อธิบายถึงความรู ้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ ประวัติและความ
เป็ นมา ชนิ ด โครงสร้างและส่ วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้
คําสัง่ เกี่ยวกับโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การประยุกต์ใช้งาน
2. จํานวนชั่วโมงที่ใช้ ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริม
การฝึ กปฏิบัติ/งาน
การศึกษาด้ วยตนเอง
ภาคสนาม/การฝึ กงาน
บรรยาย 16 ชัว่ โมง สอนเสริ มตามความ ฝึ กปฏิบตั ิการออกแบบ ศึกษาด้วยตนเอง
ต่อภาคการศึกษา ต้องการของ
ในชั้นเรี ยน 80 ชัว่ โมง 3 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
นักศึกษาเฉพาะราย
3. จํานวนชั่วโมงต่ อสั ปดาห์ ทอี่ าจารย์ให้ คาํ ปรึกษาและแนะนําทางวิชาการแก่ นักศึกษาเป็ น
รายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาํ ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลหรื อกลุ่มตามความต้องการ 1 ชัว่ โมงต่อ
สัปดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ) และนอกเวลาเรี ยนทางจดหมายอิเล็คทรอนิคส์หรื อการโทรศัพท์
หมวดที่ 4 การพัฒนาการเรียนรู้ ของนักศึกษา
1. คุณธรรม จริยธรรม
1.1 คุณธรรม จริยธรรมที่ต้องพัฒนา
พัฒ นาผูเ้ รี ย นให้มี ค วามรั บ ผิด ชอบ มี วินัย จรรณยาบรรณในวิช าชี พ ในการการ
ออกแบบระบบอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าสําหรับที่พกั อาศัย ธุรกิจการค้าโดยมีคุณธรรม จริ ยธรรม
ตามคุณสมบัติของหลักสูตรดังนี้
1. ตระหนักในคุณค่า คุณธรรม จริ ยธรรม และเสี ยสละ
2. มีวนิ ยั ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและผูอ้ ื่น
3. เคารพกฎ ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ขององค์การ
4. มีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพที่ตนได้เรี ยนมา
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1.2 วิธีการสอน
- บรรยายพร้อมยกตัวอย่างประเด็นที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริ ยธรรม สอดแทรกใน
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาเพือ่ ประยุกต์และออกแบบควบคุมการทํางานระบบ
ไฟฟ้า
- อภิปรายกลุ่ม ปฏิบตั ิการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง
- กําหนดให้นกั ศึกษาหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องมาประกอบในระหว่างการสอน หรื อ
บทบาทสมมุติ
- สาธิตพร้อมตัวอย่างคํานวณ
1.3 วิธีการประเมินผล
- พฤติกรรมการเข้าเรี ยน การปฏิบตั ิงาน ความมีระเบียบ และส่งรายงานตามขอบเขต
และตรงต่อเวลา
- มีเอกสารอ้างอิงในการทํารายงานอย่างถูกต้อง
- ประเมินผลจากแบบฝึ กหัด ปฏิบตั ิการทดลองออกแบบ
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานที่มอบหมาย
- ประเมินจากสมุดจดบันทึก
2. ความรู้
2.1 ความรู้ ที่ต้องได้ รับ
มีความรู ้ ในหลักการ ความสําคัญ ที่เกี่ยวกับการอธิบายการทํางานของ ชนิดของระบบ
ไฟฟ้ า หลัก การออกแบบอุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ า สัญ ลัก ษณ์ แ ละวงจรระบบแสงสว่า งสําหรั บอาคาร
มอเตอร์และการควบคุม การออกแบบระบบไฟฟ้าสําหรับที่พกั อาศัย
2.2 วิธีการสอน
บรรยาย ถาม ตอบ อภิปราย การทํางานกลุ่ม การนําเสนอรายงาน การฝึ กปฏิบตั ิการ
ออกแบบ และการค้นคว้าข้อมูลที่เกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ ประวัติและความเป็ นมา ชนิ ด
โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้ คําสัง่ เกี่ยวกับ
โปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การประยุกต์ใช้งาน โดยให้นักศึกษาสรุ ปและนํา เสนอ
รายงานเพือ่ ร่ วมกันแสดงความคิดเห็น เน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสําคัญ โดยผูส้ อนสรุ ปขั้นสุดท้าย
2.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินจากแบบฝึ กหัด ใบงานการออกแบบ
- ปฏิบตั ิการทดลอง ทดสอบกลางภาค ทดสอบปลายภาค
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงานจากการค้นคว้าข้อมูล และการฝึ กปฏิบตั ิ
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3. ทักษะทางปัญญา
3.1 ทักษะทางปัญญาที่ต้องพัฒนา
พัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวจิ ารณญาณและอย่างเป็ นระบบ ให้นกั ศึกษาได้
วิเคราะห์และสรุ ปประเด็นปั ญหาเกี่ยวกับเกี่ยวกับความหมาย คุณสมบัติ ประวัติและความเป็ นมา
ชนิด โครงสร้างและส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ภาษาที่ใช้ คําสัง่
เกี่ยวกับโปรแกรม การออกแบบระบบควบคุม การประยุกต์ใช้งาน
3.2 วิธีการสอน
- บรรยาย/อภิปราย/ซักถาม/สาธิต/ปฏิบตั ิการทดลอง
การมอบหมายงานให้นกั ศึกษาได้จดั ทํางานเดี่ยวและงานกลุ่ม ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ชนิดของรู ปแบบระบบควบคุมไฟฟ้า หลักการออกแบบวงจรควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า สัญลักษณ์
และคําสัง่ ในการควบคุม มอเตอร์และการควบคุม และการนําเสนอรายงาน
3.3 วิธีการประเมินผล
- สอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินผลจากการนําเสนอรายงาน/ปฏิบตั ิการทดลอง สรุ ปผลการทดลอง
- สังเกตพฤติกรรม และการแก้ไขปั ญหาเฉพาะหน้า
- การส่งงานในรู ป Video Clip ผ่าน Application “ Line”
4. ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่ างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 ทักษะความสั มพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบที่ต้องพัฒนา
- พัฒนาทักษะในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนด้วยกัน
- พัฒนาความเป็ นผูน้ าํ และผูต้ ามในการทํางานเป็ นทีม
- พัฒนาการเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามกําหนดเวลา
4.2 วิธีการสอน
- จัดกิจกรรมกลุ่มในการวิเคราะห์ปัญหา
- มอบหมายรายงานกลุ่ม รายงานบุคคล
- การนําเสนอรายงาน/ปฏิบตั ิการทดลอง
4.3 วิธีการประเมินผล
- สังเกตพฤติกรรมในการเข้าร่ วมกิจกรรมของนักศึกษา
- ประเมินผลจากรายงานที่นาํ เสนอ และพฤติกรรมการทํางานเป็ นทีม
- ประเมินผลจากรายงานการศึกษาส่วนบุคคล
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5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ โปรแกรมสํ าเร็จรูปวิเคราะห์
5.1 ทักษะการวิเคราะห์ เชิ งตัวเลข การสื่ อสาร และการใช้ โปรแกรมสําเร็จรู ปวิเคราะห์ ที่ต้องพัฒนา
- ทักษะในการสื่อสารทั้งการพูด การฟัง การนําเสนอในชั้นเรี ยนและปฏิบตั ิการ
ทดลอง
- ทักษะในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ปัญหา
- ทักษะในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- ทักษะในการใช้เครื่ องมือ การต่อวงจร ปฏิบตั ิการทดลอง การใช้เทคโนโลยี และ
โปรแกรมสําเร็ จรู ปที่เหมาะสมในการนําเสนอ
5.2 วิธีการสอน
- มอบหมายงานในการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการวิเคราะห์ปัญหา
- การนําเสนอด้วยเทคโนโลยี และใช้โปรแกรมสําเร็จรู ปวิเคราะห์ที่เหมาะสม
5.3 วิธีการประเมินผล
- ประเมินผลจากรายงานและรู ปแบบการนําเสนอรายงานด้วยสื่อเทคโนโลยี
- ประเมินผลจากการมีส่วนร่ วมในการนําเสนอรายงานและการอภิปราย
หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล
1. แผนการสอน
สั ปดาห์
จํานวน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ที่
ชั่วโมง
1
ความหมาย คุ ณสมบัติ ประวัติและ 4
ความเป็ นมา ชนิด
2
โครงสร้าง และส่วนประกอบของ
4
โปรแกรมเมเบิลลอจิก
คอนโทรลเลอร์
สัญญลักษณงานออกแบบระบบไฟฟา 4
3
และสัญลักษณระบบความปลอดภัย
4

ภาษาที่ใช้ คําสัง่ เกี่ยวกับโปรแกรม

4

5

การเขียนคําสัง่ เพื่อสั่งการทํางาน
ดวยภาษา Boolean Language
(BLL)

4

กิจกรรมการเรียนการ
สอน/สื่ อทีใ่ ช้
บรรยาย + ถามตอบ
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
สาธิต
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด
บรรยาย + ถามตอบ
แบบฝึ กหัด

ผู้สอน
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
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สั ปดาห์
จํานวน กิจกรรมการเรียน
หัวข้ อ/รายละเอียด
ผู้สอน
ที่
ชั่วโมง การสอน/สื่ อที่ใช้
6 การเขียนคําสั่งเพื่อการสั่งการทํางาน
4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
ดวย Ladder Diagram (LDD)
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
และการออกแบบ
7 การเขียนคําสั่งเพื่อสั่งการทํางาน ดวย
4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศคงรุ่ งโชค
Function Block Diagram (FBD)
แบบฝึ กหัด
สาธิต
8 สอบระหว่างภาคเรี ยน
2 ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค
9
การออกแบบวงจรและคําสัง่ ควบคุม 4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบ Direct On Line
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
(DOL)
สาธิต
10
การออกแบบวงจรและคําสัง่ ควบคุม 4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
อุปกรณ์ไฟฟ้าแบบมีการตั้งเวลาเพือ่
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
การตั้ง(หน่วง)หน่วงเวลาในการ
สาธิต
ทํางาน Time Delay Circuits (TDC)
11
การออกแบบวงจรและคําสัง่ ควบคุม 4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพือ่ การ
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
เริ่ มสตาร์ทการทํางานมอเตอร์ไฟฟ้า
สาธิต
Jogging และ Plugging Circuit (Soft
Start Circuit)
12
การออกแบบวงจรและคําสัง่ ควบคุม 4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าเพือ่ การ
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
เริ่ มสตาร์ทการทํางานมอเตอร์ไฟฟ้า
สาธิต
ขนาดใหญ่ดว้ ยอุปกรฯณ์ลดแรงดัน
(Reducing Soft Start Circuit)
13
การออกแบบวงจรและคําสัง่ ควบคุม 4 บรรยาย + ถามตอบ
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
การทํางานตามลําดับขั้นของ
แบบฝึ กหัด
คงรุ่ งโชค
มอเตอร์ไฟฟ้า แบบเรี ยงลําดับ
(Sequential Control Circuit)

เอกสารหมายเลข มคอ. 3/7
สั ปดาห์
ที่
14

15

16

จํานวน กิจกรรมการเรียน
ชั่วโมง การสอน/สื่ อที่ใช้
การออกแบบวงจรและคําสัง่ ควบคุม 4 บรรยาย + ถามตอบ
การทํางานมอเตอร์ไฟฟ้า แบบ
แบบฝึ กหัด
สตาร์ท-เดลต้า (Star-Delta Control
การออกแบบ
Circuit)
การออกแบบวงจรและคําสัง่ ควบคุม 4 บรรยาย + ถามตอบ
การทํางานอุปกรณ์ไฟฟ้าประยุกต์
แบบฝึ กหัด,สาธิต
(Applies Control Circuit) เช่นการ
การออกแบบ
ควบคุมระบบไฟฟ้าในส่วนต่างๆทั้ง
ภายในและภายนอกอาคาร
สอบปลายภาค
4 ข้อสอบปรนัย 50 ข้อ
ข้อสอบอัตนัย 2 ข้อ
หัวข้ อ/รายละเอียด

2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้
กิจกรรม
ผลการ
วิธีการประเมิน
ที่
เรียนรู้ *
1
2.1,2.2,2.3,
สอบกลางภาค
3.1,3.3
สอบปลายภาค
2

1.2,1.5,2.1,
2.2,3.1,3.3,

รายงาน การนําเสนอ
แบบฝึ กหัด
ปฏิบตั ิการทดลองออกแบบ

3

1.1 – 1.7, 4.6 การเข้าชั้นเรี ยน การตรงต่อเวลา
การมีส่วนร่ วม อภิปราย ทักษะ
การทดลอง เสนอความคิดเห็น
การแก้ปัญหาในชั้นเรี ยน

ผู้สอน
ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

ผศ.พิสุทธิ์พงศ์
คงรุ่ งโชค

สั ปดาห์ ที่
ประเมิน
8
16

สั ดส่ วนของการ
ประเมินผล
20 %
20 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %
10 %
30 %

ตลอดภาค
การศึกษา

10 %
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

1. เอกสารและตําราหลัก
- พิสุทธิ์พงศ์ คงรุ่ งโชค เอกสารประกอบการสอน โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (
Programmable Logic Controller; PLC)
- กฤษดา วิศวธีรานนท์ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller;
PLC)
2. เอกสารและข้ อมูลสํ าคัญ
- กฤษดา วิศวธีรานนท์ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ ( Programmable Logic Controller;
PLC)
-การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า
-คู่มือ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC Cx_1 (OMRON)
-คู่มือ โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ PLC Fx (MITSUBISHI)
-คู่มือ สมาร์ทรนีเลย์ SMART RELAY (Schnider)
3. เอกสารและข้ อมูลแนะนํา
หมวดที่ 7 การประเมินและปรับปรุงการดําเนินการของรายวิชา
1. กลยุทธ์ การประเมินประสิ ทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผลในรายวิชานี้ ที่จดั ทําโดยนักศึกษาได้ร่วมจัดกิจกรรมใน
การศึกษาค้นคว้า อภิปราย และนําเสนอรายงานร่ วมกัน ทําให้ได้ความคิดเห็นในการทํางานของ
นักศึกษาดังนี้
1. การสนทนาระหว่างผูส้ อนกับผูเ้ รี ยน
2. แบบประเมินผูส้ อน แบบประเมินรายวิชา
2. กลยุทธ์ การประเมินการสอน
ในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินการสอน ได้มีกลยุทธ์ดงั นี้
1. การสังเกตการสอนและแบบประเมินการสอนจากผูเ้ รี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษา
3. การทวนสอบผลการประเมินการเรี ยนรู ้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 จึงมีการปรับปรุ งการสอนโดยจัดกิจกรรมใน
การระดมสมอง และหาข้อมูลเพิม่ เติมในการปรับปรุ งการสอนดังนี้
1. สัมมนาการจัดการเรี ยนการสอน
2. การวิจยั ในชั้นเรี ยนและนอกชั้นเรี ยน
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4. การทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา
ในระหว่างกระบวนการสอนของรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในรายหัวข้อตามที่
คาดหวังจากการเรี ยนรู ้รายวิชาได้จาก การสอบถามนักศึกษา การตรวจผลงานของนักศึกษา และ
หลังการออกผลการเรี ยนรายวิชา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนโดยรวมดังนี้
1. การแต่งตั้งคณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินผลการเรี ยนรู ้ของ
นักศึกษา โดยตรวจสอบข้อสอบ รายงาน วิธีการให้คะแนนสอบและการให้
คะแนนพฤติกรรมของนักศึกษา
5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิผลของรายวิชา
จากผลการประเมินและทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ได้มีการวางแผนเพือ่ ปรับปรุ งการ
สอนและรายละเอียดเนื้อหาวิชา เพือ่ ให้เกิดคุณภาพมากขึ้นดังนี้
1. ปรับปรุ งรายวิชาทุก 4 ปี หรื อตามข้อเสนอแนะและผลการทดสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนตามข้อ 4
2. เปลี่ยนวิธีการสอน เพือ่ ให้นกั ศึกษามีมุมมองในการประยุกต์ความรู ้กบั ปั ญหาจาก
การวิจยั ทางด้านอุตสาหกรรมของอาจารย์หรื อองค์การอื่นๆ

