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105201 พืน้ ฐานการโปรแกรมคอมพิ วเตอร์สาหรับนักฟิ สิ กส์
(BASIC COMPUTER PROGRAMMING FOR PHYSICISTS)
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สานักวิ ชา วิทยาศาสตร์ สาขาวิ ชา ฟิสกิ ส์
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัวไป
่
1. รหัสและชื่อรายวิ ชา
105201 พืน้ ฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสกิ ส์ (BASIC COMPUTER
PROGRAMMING FOR PHYSICISTS)
2. จานวนหน่ วยกิ ต
4 หน่วยกิต 4(4-0-8)
3. หลักสูตรและประเภทของรายวิ ชา
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต สาขาวิชาฟิสกิ ส์ หมวดวิชาเฉพาะ (วิชาบังคับ)
4. อาจารย์ผ้รู บั ผิดชอบรายวิ ชาและอาจารย์ผส้ ู อน
ผศ. ดร. วรวัฒน์ มีวาสนา และ ดร. เพิม่ วัย ชัยนะกุล ผูร้ บั ผิดชอบรายวิชาและผูส้ อน
5. ภาคการศึกษา / ชัน้ ปี ที่เรียน
ภาคการศึกษา 1 / ชัน้ ปีท่ี 2
6. รายวิ ชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี)
105112 ไฟฟ้าแม่เหล็กและฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่ หรือโดยความเห็นชอบของสาขาวิชาฯ
7. รายวิ ชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (co-requisites) (ถ้ามี)
ไม่ม ี
8. สถานที่เรียน
อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
9. วันที่จดั ทาหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิ ชาครัง้ ล่าสุด
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561
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หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
1. จุดมุ่งหมายของรายวิ ชา
เพื่อให้นกั ศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับพืน้ ฐานของการคานวณและการเขียน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการคานวณในการแก้ปญั หาทางฟิสกิ ส์
2. วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิ ชา
ปรับสื่อการสอนให้คลอบคลุมหลักการคานวณ การใช้โปรแกรมสาเร็จรูป การเขียน
โปรแกรมเพื่อทาการคานวณพืน้ ฐาน และเครือ่ งมือทางการเขียนโปรแกรมทีท่ นั สมัย มี
สมรรถภาพสูง
หมวดที่ 3 ลักษณะและการดาเนิ นการ
1. คาอธิ บายรายวิ ชา
โครงสร้างของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ขอ้ มูล เมทริกซ์ การหาอนุ พนั ธ์เชิง
ตัวเลข การอินทิเกรตเชิงตัวเลข สมการอนุ พนั ธ์แบบปกติ สมการอนุ พนั ธ์ย่อ ย ตัวอย่างการ
ประยุกต์ใช้งานทางฟิสกิ ส์ในการหาคาตอบทาง กลศาสตร์ แม่เหล็กไฟฟ้า และ ฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่
Computer programming structure, data analysis, matrices, numerical
differentiation, numerical integration, ordinary differential equations, partial differential
equations, application examples in classical mechanics, electromagnetic and modern
physics.
2. จานวนชัวโมงที
่
่ใช้ต่อภาคการศึกษา
บรรยาย
สอนเสริ ม
การฝึ กปฏิ บตั ิ
การศึกษาด้วย
หรือ
ตนเอง
ภาคสนาม
4 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ สอนเสริมตามความ
-ไม่ม-ี
8 ชัวโมงต่
่
อสัปดาห์
หรือ 44 ชัวโมงต่
่
อภาค ต้องการของนักศึกษา
การศึกษา
เป็นกลุ่มและเฉพาะราย
3. จานวนชัวโมงต่
่
อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้คาปรึกษาและแนะนาทางวิ ชาการแก่นักศึกษา
เป็ นรายบุคคล
อาจารย์จดั เวลาให้คาปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ
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หมวดที่ 4 การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
4.1 CLOs ของรายวิชานี้
C1. สามารถบรรยายแนวคิดฟิสิกส์ที่สาคัญในโจทย์ปัญหาที่เกี่ยวกับรายวิชานี้ได้
C2. สามารถดาเนินกลยุทธ์ในการแก้ปัญหาเชิงคานวณที่เกี่ยวกับรายวิชาได้
C3. แสดงออกถึงความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย
C4. ใช้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สาหรับการทดลองและวิเคราะห์ผลที่เกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาได้อย่าง
ถูกต้องและปลอดภัย
C5. ประมาณค่าความคลาดเคลื่อนในการทดลองทางฟิสิกส์ได้
C6. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการทดลองด้วยวิธีที่เหมาะสมได้
C7. มีทักษะในการนาเสนอข้อมูลทางฟิสิกส์ในรูปแบบมาตรฐาน เช่น ตาราง กราฟ แผนภูมิ
C8. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล
C9. มีทักษะในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
C10. มีทักษะในการวิพากษ์ และอภิปรายองค์ความรู้ทางฟิสิกส์ได้
C11. สามารถเชื่อมโยงความรู้ทางฟิสิกส์กับปรากฏการณ์ในชีวิตประจาวันได้
C12. สามารถออกแบบการทดลองและดาเนินการทดลองเพื่อทดสอบสมมติฐานได้
C13. มีทักษะในการทางานเป็นกลุ่มได้
C14. สามารถสร้างแบบจาลองเชิงทฤษฎีและทานายสมบัติทางกายภาพของระบบที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ได้
CLOs
วิ ธีการสอน
1. มีคะแนนการเข้าห้องเรียน ไม่มกี ารเช็คชื่อให้
สาหรับผูท้ เ่ี ข้าเรียนสาย
ไม่ ใ ห้ ค ะแนนการบ้ า นส าหรับ ผู้ ท่ีส่ ง ช้ า กว่ า
กาหนดส่ง
2. สอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรม เข้าไปใน
ระหว่างการสอน เน้ นความรับผิดชอบต่ อ งาน
วินัย จรรยาบรรณในวิชาชีพ ความซื่อ สัต ย์ต่ อ
ตนเองและต่ อ หน้ า ที่ใ นกลุ่ ม ความมีน้ า ใจต่ อ
เพื่อ นร่ ว มงาน การเคารพและเชื่ อ ฟ งั ครู บ า
อาจารย์ พร้อมทัง้ อาจารย์ต้องปฏิบตั ติ นให้เป็ น
ตัวอย่าง
3. การเคารพในภูมปิ ญั ญาของผูอ้ ่นื การอ้างอิง
อย่างถูก วิธ ี การเผยแพร่ค วามรู้ใ หม่ต่ อวงการ
วิช าการและการให้ค วามรู้ท่ีถู ก ต้ อ งแก่ ส ัง คม
ยกตัว อย่างกรณีศึก ษาที่เ กี่ยวกับประเด็นทาง
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จริย ธรรม ความรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ า ที่แ ละการ
ประพฤติท่ผี ิด จรรยาบรรณในวิช าชีพ การท า
รายงานหรืออภิปรายกลุ่ม
4. มีการสอนทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็ นสาคัญ โดยก่อน
กลางภาคจะเน้นให้แบบฝึกหัด การบ้าน และ
โจทย์ปญั หาทางฟิสกิ ส์ทห่ี ลากหลาย และต้องใช้
คอมพิวเตอร์ในการแก้ปญั หา
5. ส่งเสริมให้นกั ศึกษา ค้นคว้าด้วยตนเองผ่าน
ทางอินเตอร์เน็ต
6. มีก ารสอนเสริมส าหรับ นัก ศึก ษา ที่ม ีค วาม
ต้อ งการ โดยกิจ กรรมการเรีย นการสอนหลัง
กลางภาคจะเปลี่ ย นเป็ นเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษา
ประยุ ก ต์ ค วามรู้ ที่เ รีย นมาทัง้ หมดเพื่อ สร้า ง
ชิ้นงานร่วมกันขึ้นมา 1 ชิ้นงานที่ต้อ งอาศัย
ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เป็ นหลัก
โดยรู ป แบบกิ จ กรรมการเรี ย นการสอนจะ
เปลี่ย นเป็ น เน้ น การท างานกลุ่ ม หรือ project
based learning
ั หา
7. มอบหมายงานให้ ท างาน อภิป รายป ญ
ร่วมกัน พยายามยกตัวอย่างโจทย์ปญั หา แทรก
ประสบการณ์ ของอาจารย์ใ นระหว่า งการสอน
โดยการผ่ านการเล่ าเรื่อ งต่ างๆ เปิ ดโอกาสให้
นัก ศึกษาซัก ถามและแสดงความคิดเห็นทัง้ ใน
ห้อ งเรีย นและนอกห้อ งเรีย น มีก ารพู ด คุ ย กับ
นัก ศึก ษาให้เ ห็น ความจ าเป็ น ของทัก ษะด้า น
ต่างๆ
8. เน้นการทางานเป็ นกลุ่มเพื่อฝึกความสัมพันธ์
กับ ผู้อ่ ืน ความรับ ผิด ชอบต่ อ หน้ าที่ท่ีไ ด้ร บั ใน
การทางานเป็ นกลุ่ ม และความรับผิดชอบของ
การท ารายงานรายบุ ค คล เพื่ อ น าไปสู่ ก าร
ทางานอย่างเต็มรูปแบบ ในการทาปญั หาพิเศษ
มีก ารเรีย นรู้ จ ากกลุ่ ม น าเสนอแนวคิด ของ
ตนเองยอมรับ และฟงั ข้อคิดเห็นจากสมาชิกใน
กลุ่ม













































105201 พืน้ ฐานการโปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับนักฟิสกิ ส์ สาขาวิชาฟิสกิ ส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุ นารี









5/10

9. ให้นักศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ
ในหั ว ข้ อ ที่ ก าลั ง ศึ ก ษา แล้ ว น ามาทบทวน
ปรับ ปรุ ง แก้ ไ ข เพื่อ ให้ ส อดคล้อ งกับ หัว ข้อ ที่
กาลังศึกษา จากนัน้ นามารวบรวบเกิดเป็ นองค์
ความรูใ้ หม่
10. นาเสนอข้อมูลโดยใช้รปู แบบและเทคโนโลยี
ทีเ่ หมาะสม เช่น สื่อการสอน power point ที่
น่ าสนใจ ชัดเจน ง่ายต่ อการเข้าใจ ใช้
ภาพเคลื่อนไหว ประกอบการสอน การสอนโดย
มี ก ารน าเสนอข้ อ มู ล จากการค้ น คว้ า ทาง
อินเตอร์เน็ต เพื่อเป็ นการกระตุ้นให้นักศึกษา
เห็น ถึง ความส าคัญ และประโยชน์ จ ากการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการนาเสนอและสืบค้น
ข้อมูล

CLOs
วิ ธีการประเมิ น
1. พฤติกรรมการเข้าเรียน และส่ง
งานทีไ่ ด้รบั มอบหมายตามขอบเขต
ทีใ่ ห้และตรงเวลา พฤติกรรมในการ
ทางานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
2. ประเมินการรับฟงั ความคิดเห็น
ของผูอ้ ่นื โดยนักศึกษาอื่นๆ ใน
รายวิชาประเมินผลการนาเสนอ
รายงานผลทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
3. รายงานการเขียนโปรแกรม
แก้ปญั หาทางฟิ ส ิก ส์ นาเสนอสรุ ป
การอ่ า นจากการค้ น คว้ า ข้ อ มู ล ที่
เกีย่ วข้อง
4. การสอบย่อย สอบข้อเขียน สอบ
ปฏิบตั ิก าร สอบปากเปล่ า รวมทัง้
การสอบกลางภาคและประจาภาค
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เรีย น และประเมิน จากการปฏิบ ัติ
ของนัก ศึก ษาในด้า นต่ า งๆ ได้แ ก่
จ า ก ร า ย ง า น ที่ ม อ บ ห ม า ย ใ ห้
นักศึกษาค้นคว้าและจัดทา จากการ
นาเสนอรายงานในชัน้
5. ประเมิ น ต ามสภาพจริ ง จาก
ผลงานและการปฏิบตั ขิ องนักศึกษา
เช่ น ประเมิ น จากการน าเสนอ
ร า ย ง า น ผ ล ง า น ด้ า น ก า ร วิ จ ั ย
ความสามารถในการตอบค าถาม
การแก้ปญั หา ความสามารถในการ
คิดวิเคราะห์ ความสามารถในด้าน
ภาษา และเทคนิคการปฏิบตั กิ ารที่
ถูกต้อง ทดสอบย่อย สอบกลางภาค
สอบปลายภาค ทารายงาน
6. ประเมิน จากพฤติก รรม การ
วางตัวในกลุ่ม การเคารพสิทธิของ
สมาชิก ในกลุ่ ม ความสามัค คี และ
การแสดงออกของนักศึกษาในการ
น าเสนอรายงานกลุ่ ม และสัง เกต
จากพฤติก รรมที่แ สดงออกในการ
ร่ ว มกิ จ กรรมต่ างๆ แล ะคว าม
ครบถ้วนตรงประเด็นของข้อมูล
7. ประเมินทักษะการใช้ส่อื และการ
ใช้ภ าษาพู ด จากการน าเสนองาน
หน้าห้องเรียน
8. การเลือ กใช้ เ ครื่อ งมือ การ
วิ เ คราะห์ ท างฟิ ส ิ ก ส์ ท่ี เ หมาะสม
พร้ อ ม กั บ ก า ร ปร ะ ม ว ล ผ ล ท า ง
คณิ ต ศาสตร์แ ละสถิติท่ีเ กี่ย วข้อ ง
ประเมินทักษะ
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หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมิ นผล
1. แผนการสอน
สัปดาห์ หัวข้อ/รายละเอียด จานวน กิ จกรรมการเรียนการ
ที่
(ชัวโมง)
่
สอนและสื่อที่ใช้
1
ภาษาฟอร์แทรนและการ
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
เขียนโปรแกรมเบือ้ งต้น
และแนวทางแก้ไข
การบ้าน
2
ฟงั ก์ชนั และราก
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
(Function and Roots)
และแนวทางแก้ไข
การบ้าน
3
การประมาณค่าในช่วง
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
และการประมาณ
และแนวทางแก้ไข
(Interpolation and
การบ้าน
Approximation)
4
การวิเคราะห์ขอ้ มูล
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
และแนวทางแก้ไข
การบ้าน
5
การประมาณอนุพนั ธ์
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
(Approximation of
และแนวทางแก้ไข
derivatives)
การบ้าน
6
การดาเนินการเมทริกซ์
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
และสมการเชิงเส้น
และแนวทางแก้ไข
(Matrix operations and
การบ้าน
Linear Equations)
7
สอบกลางภาค
8
การหาปริพนั ธ์เชิง
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
ตัวเลข (Numerical
และแนวทางแก้ไข
Integration)
การบ้าน
9
สมการเชิงอนุพนั ธ์
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
(Differential
และแนวทางแก้ไข
Equations)
การบ้าน
10
ตัวอย่างทางกลศาสตร์
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
และแนวทางแก้ไข
การบ้าน

ผูส้ อน
วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย
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11

12

ตัวอย่างทาง
แม่เหล็กไฟฟ้า และ
ฟิสกิ ส์ยคุ ใหม่
ปญั หาพิเศษ

บรรยาย อภิปรายปญั หา
และแนวทางแก้ไข
การบ้าน
4
บรรยาย อภิปรายปญั หา
และแนวทางแก้ไข
การบ้าน
สอบปลายภาค
4

13
2. แผนการประเมิ นผลการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้
วิ ธีการประเมิ น**

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

วรวัฒน์/เพิม่ วัย

สัปดาห์ที่
ประเมิ น

1.1.1, 1.1.2, 1.1.3,
การเข้าห้องเรียน ทดสอบ
ตลอดภาค
1.1.4, 1.1.5, 2.1.2,
ย่อย มอบหมายงาน และ
การศึกษา
2.1.3, 2.1.4, 3.1.1,
ประเมินจากงานทีใ่ ห้ทา
3.1.2, 3.1.3, 3.1.4,
พฤติกรรมต่างๆ เช่นระเบียบ
4.1.1, 4.1.2, 4.1.3,
วินยั การร่วมอภิปราย เป็ น
5.1.1
ต้น
1.1.4, 1.1.5, 2.1.1,
หัวข้อปญั หาพิเศษ นาเสนอ
12
2.1.2, 2.1.3, 2.1.4,
รายงานเป็นกลุ่มโดย
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3,
นักศึกษา
3.1.4, 4.1.1, 4.1.2,
4.1.3, 4.1.4, 5.1.1,
5.1.2, 5.1.3, 5.1.4
1.1.1, 2.1.1, 2.1.2,
สอบกลางภาค
7
3.1.1, 3.1.2, 3.1.3
สอบปลายภาค
13
* วิธกี ารประเมิน เช่น ประเมินจากการเขียนรายงานหรือโครงงานหรือการทดสอบ

สัดส่วนของ
การ
ประเมิ น
40%

20%

20%
20%
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หมวดที่ 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน
1. ตาราและเอกสารหลัก
ประมวลสาระรายวิชา ฟิสกิ ส์เชิงคานวณเบือ้ งต้น โดย วรวัฒน์/เพิม่ วัย จึงถาวรรณ
สาขาวิชาฟิสกิ ส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
2. เอกสารและข้อมูลสาคัญ
P.L. DeVries, A First Course in Computational Physics
S.E. Koonin, D.C. Meredith, Computational Physics
W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterlimng, B.P. Flannery, Numerical
Recipes
F.B. Hildebrand, Numerical Analysis
G.B. Arfken, H.J. Weber, Mathematical Methods for Physicists
I.S. Gradshteyn and I.M. Ryzhik, Table of Integrals, Series and Products
M. Abramowitz and I.A. Stegun, Handbook of Mathematical Functions
A. Messiah, Quantum Mechanics
3. เอกสารและข้อมูลแนะนา
อินเตอร์เน็ตและเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องกับหัวข้อในประมวลสาระรายวิชา
4. ข้อมูลอิ เล็กทรอนิ กส์ เว็บไซต์
http://110.164.94.132/ccmp/sirichok/comp/
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หมวดที่ 7 การประเมิ นและปรับปรุงการดาเนิ นการของรายวิ ชา
1. กลยุทธ์การประเมิ นประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชาโดยนักศึกษา
การประเมินประสิทธิผ ลในรายวิชาที่จดั ทาโดยนักศึกษา ทาได้โดยแบบประเมิน
เนื้อหาวิชาและประเมินผู้สอน ที่แจกให้นักศึกษาประเมินประสิทธิผลของรายวิชาในชัวโมง
่
สุดท้ายของการเรียนการสอนหรือให้นกั ศึกษาผ่านระบบคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย
2. กลยุทธ์การประเมิ นการสอน
ในการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินการสอน ทาได้โดยการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน
การสอนที่แต่งตัง้ โดยสาขาวิชา การสังเกตการณ์สอนโดยอาจารย์ท่านอื่น ผลการสอบของ
นักศึกษา การทวนสอบผลประเมินผลการเรียนรู้
3. การปรับปรุงการสอน
หลังจากผลการประเมินการสอนในข้อ 2 สามารถนามาปรับปรุงการสอน เช่น
ยกตัวอย่างให้มากขึน้ เพื่อให้นักศึกษามีการฝึ กฝนในการแก้ปญั หาได้มากขึน้ การทางานกลุ่ม
เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอภิปราย แลกเปลีย่ นความคิดเห็น นอกจากนี้อาจมี การวิจยั ในชัน้ เรียน
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน เป็นต้น
4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ รายวิ ชาของนักศึกษา
กระบวนการที่ใช้ในการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรูข้ องรายวิชา ทาได้โดย การทวนสอบจากคะแนนข้อสอบ หรือการสุ่มตรวจผลงานของ
นักศึกษาโดยอาจารย์อ่นื มีการตัง้ คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมินการ
เรียนรูข้ องนักศึกษา โดยมีการประเมินข้อสอบและความเหมาะสมของการให้คะแนน
5. การดาเนิ นการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิ ทธิ ผลของรายวิ ชา
จากผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาและโดยคณะกรรมการประเมินของสาขาวิชา
การรายงานรายวิชาของอาจารย์ผู้สอน และการทวนสอบผลสัมฤทธิ ์ประสิทธิผลของรายวิชา
อาจารย์ผู้สอนเป็ นผู้รบั ผิดชอบในการทบทวนเนื้อหาวิชาที่สอนและกลยุทธ์การสอนที่ใช้ และ
นาเสนอแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนและพัฒนารายละเอียดวิชา เพื่อนาเข้าที่
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ร่วมพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อนามาปรับปรุง
รายวิชาสาหรับการใช้รอบปีการศึกษาถัดไป นอกจากนี้ อาจมีการเชิญอาจารย์ผสู้ อนอื่นมาร่วม
สอนในหัว ข้อ ที่มปี ระสบการณ์ ก ารทาวิจยั โดยตรง เพื่อ ให้นักศึกษามีมุมมองในเรื่อ งการ
ประยุกต์ใช้ความรูก้ บั ปญั หาทีม่ าจากงานวิจยั จริงของอาจารย์
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