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การสื่อสารแบบซีเรียล (Serial การสื่อสารแบบซีเรียล (Serial 
communication) รวมกับ communication) รวมกับ 
(MELSEC iQ-R ซีรีส)(MELSEC iQ-R ซีรีส)

หลักสูตรนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูใชงานโมดูลการส่ือสารแบบหลักสูตรนี้จัดทําข้ึนสําหรับผูใชงานโมดูลการส่ือสารแบบ
ซีเรียล (Serial communication) รวมกับ MELSEC ซีเรียล (Serial communication) รวมกับ MELSEC 
iQ-R ซีรีส เปนคร้ังแรกiQ-R ซีรีส เปนคร้ังแรก
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บทนําบทนํา วัตถุประสงคของหลักสูตรวัตถุประสงคของหลักสูตร

หลักสูตรน้ีจะอธิบายถึงพ้ืนฐานของโมดูลการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication) โดยมีการทํางานรวมกับ PLC MELSEC iQ-R ซีรีส หลักสูตรน้ีจะอธิบายถึงพ้ืนฐานของโมดูลการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication) โดยมีการทํางานรวมกับ PLC MELSEC iQ-R ซีรีส 
ซึ่งเหมาะกับผูที่เร่ิมตนใชโมดูลน้ีเปนคร้ังแรกซึ่งเหมาะกับผูที่เร่ิมตนใชโมดูลน้ีเปนคร้ังแรก

หลังจากที่เรียนหลักสูตรน้ีแลว ผูเรียนจะเขาใจถึงกลไกในการสื่อสารขอมูล โครงสราง รวมถึงวิธีการตั้งคาการใชงานตางๆ ของโมดูลการสื่อหลังจากที่เรียนหลักสูตรน้ีแลว ผูเรียนจะเขาใจถึงกลไกในการสื่อสารขอมูล โครงสราง รวมถึงวิธีการตั้งคาการใชงานตางๆ ของโมดูลการสื่อ
สารแบบซีเรียล (Serial communication) สารแบบซีเรียล (Serial communication) 

ผูเรียนควรผานการเรียนหลักสูตรดังตอไปน้ีใหเสร็จสิ้นกอนหรือมีความรูที่เทียบเทา ซ่ึงเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตรน้ีผูเรียนควรผานการเรียนหลักสูตรดังตอไปน้ีใหเสร็จสิ้นกอนหรือมีความรูที่เทียบเทา ซ่ึงเปนเงื่อนไขท่ีจําเปนสําหรับหลักสูตรน้ี

•• ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ MELSEC iQ-R ซีรีสขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับ MELSEC iQ-R ซีรีส

•• พื้นฐานการเขียนโปรแกรมพื้นฐานการเขียนโปรแกรม



บทนําบทนํา โครงสรางหลักสูตรโครงสรางหลักสูตร

เน้ือหาของหลักสูตรน้ีมีดังนี้เน้ือหาของหลักสูตรน้ีมีดังนี้

บทท่ี 1 - ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication)บทท่ี 1 - ขอมูลเบ้ืองตนเก่ียวกับการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication)

ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication)ขอมูลพ้ืนฐานเก่ียวกับการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication)

บทท่ี 2 - รายละเอียดของโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication)　บทท่ี 2 - รายละเอียดของโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication)　

ชนิดโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) ช่ือสวนประกอบ ฟงกชันของโมดูล และวิธีการเชื่อมตอชนิดโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) ช่ือสวนประกอบ ฟงกชันของโมดูล และวิธีการเชื่อมตอ

บทท่ี 3 - การเริ่มตนบทท่ี 3 - การเริ่มตน

วิธีการตั้งคาโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) และวิธีเขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งท่ีกําหนดวิธีการตั้งคาโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) และวิธีเขียนโปรแกรมโดยใชคําสั่งท่ีกําหนด

บทท่ี 4 - การแกไขปญหาบทท่ี 4 - การแกไขปญหา

การวินิจฉัยเครือขายสําหรับการแกไขปญหาการวินิจฉัยเครือขายสําหรับการแกไขปญหา

แบบทดสอบประเมินผลแบบทดสอบประเมินผล

ระดับที่ผาน: ตองไดคะแนน 60% ข้ึนไประดับที่ผาน: ตองไดคะแนน 60% ข้ึนไป



บทนําบทนํา วิธีการใชงานเคร่ืองมือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสน้ีวิธีการใชงานเคร่ืองมือการเรียนรูอิเล็กทรอนิกสน้ี

ไปที่หนาถัดไปไปที่หนาถัดไป ไปที่หนาถัดไปไปที่หนาถัดไป

กลับไปยังหนาที่แลวกลับไปยังหนาที่แลว กลับไปยังหนาท่ีแลวกลับไปยังหนาท่ีแลว

เลื่อนไปยังหนาท่ีตองการเลื่อนไปยังหนาท่ีตองการ ระบบจะแสดง "สารบัญ" ชวยใหคุณสามารถไปยังหนาตางๆ ไดระบบจะแสดง "สารบัญ" ชวยใหคุณสามารถไปยังหนาตางๆ ได

ออกจากการเรียนรูออกจากการเรียนรู ออกจากการเรียนรูออกจากการเรียนรู



บทนําบทนํา ขอควรระวังในการใชงานขอควรระวังในการใชงาน

ขอควรระวังดานความปลอดภัยขอควรระวังดานความปลอดภัย

การเรียนรูการใชงานผลิตภัณฑจริง โปรดอานขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในคูมือการใชงานอยางละเอียดการเรียนรูการใชงานผลิตภัณฑจริง โปรดอานขอควรระวังเพ่ือความปลอดภัยในคูมือการใชงานอยางละเอียด

ขอควรระวังในหลักสูตรนี้ขอควรระวังในหลักสูตรนี้

หนาจอที่แสดงของเวอรช่ันท่ีคุณใชอาจจะแตกตางจากในหลักสูตรน้ีหนาจอที่แสดงของเวอรช่ันท่ีคุณใชอาจจะแตกตางจากในหลักสูตรน้ี
หลักสูตรน้ีจะใชเวอรชันซอฟตแวร ดังน้ี:หลักสูตรน้ีจะใชเวอรชันซอฟตแวร ดังน้ี:

•• GX Works3 เวอรชัน 1.50CGX Works3 เวอรชัน 1.50C





































































































แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผลแบบทดสอบประเมินผล

ในตอนน้ีคุณไดผานหลักสูตรท้ังหมดในบทเรียนท่ีเก่ียวกับการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication บน (MELSEC iQ-R ซีรีส) แลวหวังในตอนน้ีคุณไดผานหลักสูตรท้ังหมดในบทเรียนท่ีเก่ียวกับการสื่อสารแบบซีเรียล (Serial communication บน (MELSEC iQ-R ซีรีส) แลวหวัง
วาคุณคงพรอมท่ีจะทําแบบทดสอบทายหลักสูตรน้ีตอไป หากคุณยังไมม่ันใจเกี่ยวกับหัวขอตางๆ ท่ีจะทดสอบ โปรดทบทวนหัวขอเหลาน้ันวาคุณคงพรอมท่ีจะทําแบบทดสอบทายหลักสูตรน้ีตอไป หากคุณยังไมม่ันใจเกี่ยวกับหัวขอตางๆ ท่ีจะทดสอบ โปรดทบทวนหัวขอเหลาน้ัน

คําถามในแบบทดสอบประเมินผลน้ีมีทั้งหมด 11 ขอ (30 รายการ)คาํถามในแบบทดสอบประเมินผลน้ีมีทั้งหมด 11 ขอ (30 รายการ)

คุณสามารถทําแบบทดสอบประเมินผลไดหลายคร้ังตามตองการคุณสามารถทําแบบทดสอบประเมินผลไดหลายคร้ังตามตองการ

ผลคะแนนผลคะแนน

จํานวนคําตอบท่ีถูกตอง จํานวนคําถาม เปอรเซ็นตคําตอบท่ีถูกตอง และผลลัพธที่แสดงวาผาน/ไมผานจะปรากฏบนหนาผลคะแนนจํานวนคําตอบท่ีถูกตอง จํานวนคําถาม เปอรเซ็นตคําตอบท่ีถูกตอง และผลลัพธที่แสดงวาผาน/ไมผานจะปรากฏบนหนาผลคะแนน







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1

พารามิเตอรการส่ือสารพารามิเตอรการส่ือสาร

โปรดเลือกคําท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบายโปรดเลือกคําท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบาย

[คําถามท่ี 1] บิตท่ีแสดงจุดส้ินสุดของขอมูล :[คําถามท่ี 1] บิตท่ีแสดงจุดส้ินสุดของขอมูล :
[คําถามท่ี 2] คาท่ีแสดงความเร็วการสงขอมูล ตามดวยหนวย "bps" :[คําถามท่ี 2] คาท่ีแสดงความเร็วการสงขอมูล ตามดวยหนวย "bps" :

้้

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

คําถามที่ 2คําถามที่ 2

คําถามที่ 3คําถามที่ 3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2

Flow controlFlow control

โปรดเลือกคําท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบายโปรดเลือกคําท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบาย

[คําถามท่ี 1] วิธีการควบคุมท่ีปรับเวลาสงขอมูลโดยใชเสนสัญญาณ : [คําถามท่ี 1] วิธีการควบคุมท่ีปรับเวลาสงขอมูลโดยใชเสนสัญญาณ : 
[คําถามท่ี 2] วิธีการควบคุมท่ีปรับเวลาสงขอมูลโดยใชรหัสท่ีกําหนด :[คําถามท่ี 2] วิธีการควบคุมท่ีปรับเวลาสงขอมูลโดยใชรหัสท่ีกําหนด :

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

คําถามที่ 2คําถามที่ 2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3

สาย RS-232สาย RS-232

โปรดเลือกคําอธิบายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับสาย RS-232 ท่ีใชสําหรับโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication)โปรดเลือกคําอธิบายท่ีเก่ียวของเก่ียวกับสาย RS-232 ท่ีใชสําหรับโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication)

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

สายครอส RS-232 ตางๆ ท่ีมีวางจําหนายในทองตลาดสามารถใชได สายครอส RS-232 ตางๆ ท่ีมีวางจําหนายในทองตลาดสามารถใชได 

ตองเลือกชนิดของสายอยางระมัดระวัง และยังตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโปรโตคอลของอุปกรณภายตองเลือกชนิดของสายอยางระมัดระวัง และยังตองคํานึงถึงความสอดคลองกับโปรโตคอลของอุปกรณภาย
นอกอีกดวย นอกอีกดวย 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4

วิธีการรับขอมูลวิธีการรับขอมูล

คําอธิบายตอไปน้ีแสดงวิธีการรับขอมูลท่ีพรอมใหใชงานสําหรับโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล(Serial communication)คําอธิบายตอไปน้ีแสดงวิธีการรับขอมูลท่ีพรอมใหใชงานสําหรับโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล(Serial communication)
โปรดเลือกกระบวนการรับขอมูลท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบายโปรดเลือกกระบวนการรับขอมูลท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบาย

[คําถามท่ี 1] ความยาวขอมูลท่ีไดรับจากอุปกรณภายนอกจะมีลักษณะแตกตางกัน ขอมูลจะมี CR+LF เพ่ิมเขาไปที่จุดส้ินสุด[คําถามท่ี 1] ความยาวขอมูลท่ีไดรับจากอุปกรณภายนอกจะมีลักษณะแตกตางกัน ขอมูลจะมี CR+LF เพ่ิมเขาไปที่จุดส้ินสุด
้้

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

คําถามที่ 2คําถามที่ 2

คําถามที่ 3คําถามที่ 3

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5

โปรโตคอลการสื่อสารขอมูลโปรโตคอลการสื่อสารขอมูล

คําอธิบายตอไปน้ีแสดงโปรโตคอลการสื่อสารขอมูลท่ีพรอมใหใชงานสําหรับโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล(Serial communication)คําอธิบายตอไปน้ีแสดงโปรโตคอลการสื่อสารขอมูลท่ีพรอมใหใชงานสําหรับโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล(Serial communication)
โปรดเลือกชนิดของโปรโตคอลการสื่อสารขอมูลสําหรับแตละคําอธิบายโปรดเลือกชนิดของโปรโตคอลการสื่อสารขอมูลสําหรับแตละคําอธิบาย

[คําถามท่ี 1] ฟงกชันน้ีถูกใชแลกเปล่ียนกับขอมูลใดๆ ก็ตามระหวางอุปกรณภายนอกและโมดูล CPU ในรูปแบบขอความ และกระบวน[คําถามท่ี 1] ฟงกชันน้ีถูกใชแลกเปล่ียนกับขอมูลใดๆ ก็ตามระหวางอุปกรณภายนอกและโมดูล CPU ในรูปแบบขอความ และกระบวน

คําถามที่ 1คําถามที่ 1 คําถามท่ี 2คําถามท่ี 2

คําถามที่ 3คําถามที่ 3 คําถามท่ี 4คําถามท่ี 4

คําถามที่ 5คําถามที่ 5 คําถามท่ี 6คําถามท่ี 6

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 6แบบทดสอบประเมินผล 6

onprocedural protocolonprocedural protocol

คําอธิบายตอไปน้ีแสดงการส่ือสารขอมูลดวย โปรโตคอลแบบ Nonprocedural protocol คําอธิบายตอไปน้ีแสดงการส่ือสารขอมูลดวย โปรโตคอลแบบ Nonprocedural protocol 
โปรดเลือกคําเพ่ือเติมลงในประโยคใหสมบูรณโปรดเลือกคําเพ่ือเติมลงในประโยคใหสมบูรณ

ในการรับ ในการรับ (คําถามท่ี 2)(คําถามท่ี 2) ขอมูลใน ขอมูลใน (คําถามท่ี 1)(คําถามท่ี 1) ดวยโปรโตคอลแบบ Nonprocedural protocol ดวยโปรโตคอลแบบ Nonprocedural protocol ตองมีการใชตองมีการใช รหัสการรับขอมูลส้ินสุด รหัสการรับขอมูลส้ินสุด 

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

คําถามที่ 2คําถามที่ 2

คําถามที่ 3คําถามที่ 3

คําถามที่ 4คําถามที่ 4

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 7แบบทดสอบประเมินผล 7

ปริมาณการรับขอมูล และรหัสส้ินสุดการรับขอมูลปริมาณการรับขอมูล และรหัสส้ินสุดการรับขอมูล

คําอธิบายตอไปน้ีแสดงการต้ังคาพารามิเตอรโมดูลสําหรับการรับขอมูลท่ีมีความยาวท่ีเปล่ียนแปลงไดคําอธิบายตอไปน้ีแสดงการต้ังคาพารามิเตอรโมดูลสําหรับการรับขอมูลท่ีมีความยาวท่ีเปล่ียนแปลงได
โปรดเลือกคําท่ีถูกตองเพ่ือทําใหประโยคสมบูรณโปรดเลือกคําท่ีถูกตองเพ่ือทําใหประโยคสมบูรณ

ปริมาณขอมูลปริมาณขอมูล (คาเร่ิมตน: (คาเร่ิมตน: (คําถามท่ี 1)(คําถามท่ี 1) คํา)คํา)
้้

คําถามที่ 1คําถามที่ 1 คําถามท่ี 2คําถามท่ี 2

คําถามที่ 3คําถามที่ 3 คําถามท่ี 4คําถามท่ี 4

คําถามที่ 5คําถามที่ 5

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select -- -- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 8แบบทดสอบประเมินผล 8

สถานะสัญญาณควบคุมการสื่อสารสถานะสัญญาณควบคุมการสื่อสาร

โปรดเลือกประโยคท่ีอธิบายสัญญาณควบคุม RS-232 ซ่ึงใชระหวางโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) และโปรดเลือกประโยคท่ีอธิบายสัญญาณควบคุม RS-232 ซ่ึงใชระหวางโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) และ
อุปกรณภายนอก ใหถูกตองอุปกรณภายนอก ใหถูกตอง

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

ตรวจสอบสถานะสัญญาณควบคุม RS-232 บนฟงกชันวินิจฉัยโมดูลของ GX Works3 ตรวจสอบสถานะสัญญาณควบคุม RS-232 บนฟงกชันวินิจฉัยโมดูลของ GX Works3 

ตรวจสอบสถานะสัญญาณควบคุม RS-232 โดยใชฟงกชันการตรวจสอบโมดูลพิเศษของซอรฟแวร GX ตรวจสอบสถานะสัญญาณควบคุม RS-232 โดยใชฟงกชันการตรวจสอบโมดูลพิเศษของซอรฟแวร GX 
Works3 Works3 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 9แบบทดสอบประเมินผล 9

การแกไขปญหาการแกไขปญหา

คําอธิบายตอไปน้ีแสดงการแกไขปญหาความผิดพลาดของการส่ือสารขอมูลระหวางโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial คําอธิบายตอไปน้ีแสดงการแกไขปญหาความผิดพลาดของการส่ือสารขอมูลระหวางโมดูลการส่ือสารแบบซีเรียล (Serial 
communication) และอุปกรณภายนอกcommunication) และอุปกรณภายนอก
โปรดเลือก โปรดเลือก สาเหตุท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุดสาเหตุท่ีมีความเปนไปไดมากท่ีสุด และการดําเนินการ และการดําเนินการ แกไขแกไข ปญหาดานลางปญหาดานลาง

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

คําถามที่ 2คําถามที่ 2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 10แบบทดสอบประเมินผล 10

ฟงกชันรองรับโปรโตคอลแบบ Predefined protocolฟงกชันรองรับโปรโตคอลแบบ Predefined protocol

โปรดเลือกประโยคท่ีอธิบายฟงกชันรองรับโปรโตคอลแบบ Predefined protocol ใหถูกตองโปรดเลือกประโยคท่ีอธิบายฟงกชันรองรับโปรโตคอลแบบ Predefined protocol ใหถูกตอง

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

ฟงกชั่นน้ีชวยใหสามารถลงทะเบียนและเรียกใช งาน Predefined protocol ตามโปรโตคอลของอุปกรณฟงกชั่นน้ีชวยใหสามารถลงทะเบียนและเรียกใช งาน Predefined protocol ตามโปรโตคอลของอุปกรณ
ภายนอกได โดยไมจําเปนตองสรางโปรแกรมลําดับ (Sequence program) ภายนอกได โดยไมจําเปนตองสรางโปรแกรมลําดับ (Sequence program) 

ฟงกชั่นน้ีชวยใหสามารถวิเคราะหพารามิเตอรการสื่อสารอัตโนมัติที่สงจากอุปกรณภายนอกเพื่อใหสามารถฟงกชั่นน้ีชวยใหสามารถวิเคราะหพารามิเตอรการสื่อสารอัตโนมัติที่สงจากอุปกรณภายนอกเพื่อใหสามารถ
สรางโปรโตคอลท่ีเหมาะสมสําหรับอุปกรณภายนอกไดโ สรางโปรโตคอลท่ีเหมาะสมสําหรับอุปกรณภายนอกไดโ 







แบบทดสอบแบบทดสอบ แบบทดสอบประเมินผล 11แบบทดสอบประเมินผล 11

สวนประกอบในชุดสวนประกอบในชุด

คําอธิบายตอไปน้ีแสดงถึง คําอธิบายตอไปน้ีแสดงถึง non-conversion variablenon-conversion variable หรือ หรือ conversion variableconversion variable โปรดเลือกคําท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบายโปรดเลือกคําท่ีถูกตองสําหรับแตละคําอธิบาย

[คําถามท่ี 1] ขอมูลจะถูกสงและรับโดยไมมีการแปลง :[คําถามท่ี 1] ขอมูลจะถูกสงและรับโดยไมมีการแปลง :
[คําถามท่ี 2] ขอมูลถูกสงและรับหลังจากถูกแปลงแลว[คําถามท่ี 2] ขอมูลถูกสงและรับหลังจากถูกแปลงแลว

้ ้ ้้ ้ ้

คําถามที่ 1คําถามที่ 1

คําถามที่ 2คําถามที่ 2

-- Select ---- Select --

-- Select ---- Select --






แบบทดสอบแบบทดสอบ คะแนนการทดสอบคะแนนการทดสอบ

11 22 33 44 55 66 77 88 99 1010
แบบทดสอบประเมินผล 1แบบทดสอบประเมินผล 1
แบบทดสอบประเมินผล 2แบบทดสอบประเมินผล 2
แบบทดสอบประเมินผล 3แบบทดสอบประเมินผล 3
แบบทดสอบประเมินผล 4แบบทดสอบประเมินผล 4
แบบทดสอบประเมินผล 5แบบทดสอบประเมินผล 5
แบบทดสอบประเมินผล 6แบบทดสอบประเมินผล 6
แบบทดสอบประเมินผล 7แบบทดสอบประเมินผล 7
แบบทดสอบประเมินผล 8แบบทดสอบประเมินผล 8
แบบทดสอบประเมินผล 9แบบทดสอบประเมินผล 9
แบบทดสอบประเมินผล 10แบบทดสอบประเมินผล 10
แบบทดสอบประเมินผล 11แบบทดสอบประเมินผล 11

จํานวนคําถามทั้งหมด:จํานวนคําถามทั้งหมด: 3030
คําตอบที่ถูกตอง:คําตอบที่ถูกตอง: 3030
เปอรเซ็นต:เปอรเซ็นต: 100100 %%

คุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จส้ินแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปน้ีคุณทําแบบทดสอบประเมินผลเสร็จส้ินแลว ผลลัพธของคุณมีดังตอไปน้ี
ในการส้ินสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไปในการส้ินสุดแบบทดสอบประเมินผล ใหไปยังหนาถัดไป

ลางลาง



คุณไดผานหลักสูตร คุณไดผานหลักสูตร การส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) รวมกับ การส่ือสารแบบซีเรียล (Serial communication) รวมกับ 
(MELSEC iQ-R ซีรีส)(MELSEC iQ-R ซีรีส) แลวแลว

ขอขอบคุณสําหรับการเรียนรูหลักสูตรน้ีขอขอบคุณสําหรับการเรียนรูหลักสูตรน้ี

เราหวังวาคุณจะเพลิดเพลินกับบทเรียน และขอมูลท่ีคุณไดรับจากหลักสูตรนี้จะเปนประโยชนในอนาคตเราหวังวาคุณจะเพลิดเพลินกับบทเรียน และขอมูลท่ีคุณไดรับจากหลักสูตรนี้จะเปนประโยชนในอนาคต

คุณสามารถทบทวนหลักสูตรไดหลายคร้ังตามตองการคุณสามารถทบทวนหลักสูตรไดหลายคร้ังตามตองการ

ทบทวนทบทวน

ปดปด
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