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Tóm tắt 

Trong bài báo này đề cập đến phương pháp xây dựng bài giảng môn Tự động hóa 

quá trình công nghệ dành cho sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử của Trường 

Đại học Công nghệ Đồng Nai (DNTU). Mục tiêu chính của môn học  à nhấn mạnh vào các 

kĩ năng: Làm việc nhóm,  àm việc độc  ập, cách giải quyết vấn đề, thiết kế và vận hành các 

hệ thống điều khiển tự động. Bài giảng được xây dựng dựa trên việc phân chia các nhóm 

sinh viên (m i nhóm gồm có   sinh viên) thực hiện trên bài tập   n được giao   trong 

ph ng thí nghiệm. Cách thực hiện bài tập trong ph ng thí nghiệm của sinh viên: Trư c tiên 

sinh viên phải có một bài gi i thiệu, trong bài gi i thiệu nêu r : Cách giải quyết vấn đề, 

công tác chu n b  công việc, cách  àm việc độc  ập trong ph ng thí nghiệm, cách  àm việc 

nhóm .  au đó s   à một bu i báo cáo t ng kết. Ngoài ra, có một dự án nh  mà nhiệm vụ 

của sinh viên  à viết hư ng d n quy tr nh sử dụng cho người vận hành. Để  àm được điều 

này yêu c u sinh viên phải hiểu biết sâu về hệ thống điều khiển PLC trong công nghiệp (Bộ 

điều khiển  ập tr nh  ogic), phát triển giao diện điều khiển người máy và  M , cảm biến 

công nghiệp, các cơ cấu chấp hành. 

 

T    ó :  ập tr nh PLC, tự động hóa, tiêu chu n CD O, kỹ năng  àm việc nhóm 

 

1. Đặt vấn đề 

Theo khung CDIO, mục tiêu của đào tạo chuyên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử của 

trường DNTU là mọi kỹ sư tốt nghiệp phải có khả năng: Nhận  i t – Thi t k  – Thực hành 

– Vận hành các sản phẩm, lập được quy trình kỹ thuật có độ gia tăng phức tạp và vận hành 

được các hệ thống trong một môi trường hiện đại, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng làm 

việc nhóm   

Theo cách học truyền thống, một khóa học về kỹ thuật sẽ được  ắt đầu với các môn 

cơ sở lý thuy t (bao gồm các công cụ phân tích   sau đó mới đ n phương pháp thi t k   Bài 

ki m tra cuối k  thường là  ằng tự luận, vấn đáp hay trắc nghiệm, việc ki m tra cuối k  

bằng hình thức thực hành hi m khi được thực hiện. Việc thực hiện giảng dạy theo phương 

pháp truyền thống làm sinh viên dễ ti p thu ki n thức một cách thụ động, giờ học cũng 
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buồn tẻ và ki n thức chỉ thiên về lý thuy t. Bởi vì không có nhiều cơ hội thực hành  

nên học sinh khó có th  áp dụng những ki n thức đã học vào thực tiễn. 

Xây dựng  ài giảng theo chuẩn đầu ra CDIO của môn học là nhấn mạnh về giai đoạn 

Tri n khai và Vận hành trong quá trình tạo ra một sản phẩm hoặc một hệ thống Tuy nhiên  

đ  làm được điều đó ta cần phải cung cấp cho sinh viên một lượng lý thuy t tối thi u cần 

thi t và một thách thức đặt ra trong giảng dạy là việc sinh viên DNTU sử dụng toán học c n 

rất hạn ch  

Bên cạnh đó với mục tiêu là nhấn mạnh các giai đoạn Tri n khai và Vận hành nhằm 

tạo cho sinh viên hứng th  và tích cực học tập. Cốt lõi của việc thực hiện và ki m tra khóa 

học bao gồm việc yêu cầu sinh viên làm  ài tập lớn trong ph ng thí nghiệm và một dự án 

nhỏ  Tuy nhiên vướng mắc đặt ra là việc lập k  hoạch làm việc cho sinh viên  vì thi t    

trong ph ng thí nghiệm và giảng viên hướng d n c n hạn ch   chưa đảm  ảo h t yêu cầu 

cho sinh viên  

 

2. Về môn  ọc 

Tự động hóa quá tr nh công nghệ là một môn học quan trọng trong quy trình sản  uất 

sản phẩm và nhiệm vụ đối với cơ ch  điều khi n tự động là tạo ra sản phẩm  quy trình hoặc 

hệ thống hoạt động theo cách mong muốn  Lĩnh vực này đôi khi được gọi là công nghệ ẩn 

vì sự hiện diện của nó trong các ứng dụng khác nhau hi m khi được nhìn thấy  Thay vào đó 

các hiệu ứng có th  được quan sát gián ti p thông qua hoạt động của đối tượng được ki m 

soát  Tự động ki m soát có th  được tìm thấy trong hầu h t các ứng dụng  t  ngành công 

nghiệp ch   i n  ứng dụng hàng không vũ trụ   e du l ch và  e tải  hệ thống điện  các sản 

phẩm tiêu dùng như điện thoại di động và máy tính  thi t    kỹ thuật y sinh… Các mục tiêu 

cho việc sử dụng các hệ thống điều khi n tự động phụ thuộc vào ứng dụng  nhưng ch ng 

liên quan đ n các khía cạnh như chất lượng  năng suất  an toàn  sử dụng hiệu quả năng 

lượng và các tài nguyên khác  tiện nghi… Một trong những tính năng hấp d n của nó là 

việc tạo ra một hệ thống điều khi n th  giới thực  ao gồm một số lĩnh vực như các mô hình 

và công cụ toán học  ki n thức quy trình  công nghệ phần cứng và phần mềm  công nghệ 

cảm  i n và đo lường… các mô hình và các công cụ toán học trong một khóa học cơ  ản về 

điều khi n tự động thường liên quan đ n giải tích (phương trình vi phân và tích phân   đại 

số tuy n tính và phép  i n đổi  

Môn học này được coi là một môn cốt lõi về chuyên ngành kỹ thuật Điện – Điện tử 

và nó là một phần của chương trình giảng dạy trong nhiều chương trình giáo dục kỹ thuật 

trên th  giới  Do đó có rất nhiều sách giáo khoa vi t về môn học này  Và hầu h t các sách 

giáo khoa có cấu tr c tương tự  đầu tiên là một số ví dụ  ti p theo là cơ sở lý thuy t về toán 

học  sau đó là tập trung trình  ày về các phương pháp phân tích và thi t k  khác nhau Mức 

độ khó dễ phân theo cấp độ của sinh viên  Vì vậy  điều này mang ý nghĩa đại diện cho cách 

trình  ày về chủ đề trong giáo dục kỹ thuật  Một thách thức sư phạm trong giáo dục điều 

khi n tự động là k t nối th  giới của các mô hình toán học  tức là vi phân các phương trình 

và phép  i n đổi Laplace  với th  giới vật lý thực  Bước đầu tiên thường là sử dụng mô 

phỏng đ  kích thích trực giác và sự tìm hi u của sinh viên  đồng thời gi p sinh viên k t nối 
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thuộc tính miền thời gian  tần số và  ước thứ hai là thực hiện thí nghiệm sử dụng các quá 

trình vật lý  Mặc dù trên thực t  là các thí nghiệm sử dụng phần cứng đóng một vai tr  quan 

trọng nhưng vì lý do về mặt kinh t    u hướng sử dụng ngày càng nhiều thi t    ảo  phần 

mềm và t   a 

 

Hình 1. Ph ng thí nghiệm mạng truyền thông công nghiệp 

 

3. Về bối cản  

3.1. Thông tin cơ bản 

Khóa học được cung cấp cho chương trình đào tạo kỹ sư chuyên ngành Kỹ thuật Điện 

– Điện tử học k    của năm thứ   của trường DNTU  Môn học gồm   tín chỉ và thường có 

khoảng    sinh viên trong một lớp học  

3.2. Phương pháp thực hiện 

Mục tiêu chính của môn học: Nhận  i t – Thi t k  – Thực hành – Vận hành các sản 

phẩm, lập được quy trình kỹ thuật có độ gia tăng phức tạp và vận hành được các hệ thống 

trong một môi trường hiện đại, kỹ năng làm việc độc lập, kỹ năng giải quy t vấn đề…  

Các  ước thực hiện: 

Bước 1: Giảng viên sẽ giới thiệu cho sinh viên về cách thức thực hiện môn học theo 

chuẩn đầu ra CDIO  

Bước 2: Giảng viên sẽ có 4  ài giảng đ  hướng d n tập trung cho sinh viên ở trên 

lớp  nội dung của  ài giảng liên quan đ n những ki n thức lý thuy t của môn học  Song 

song với 4  ài giảng ở trên lớp là 4  ài thực hành trong ph ng thí nghiệm  Thông thường 

giảng viên sẽ chia lớp thành   nhóm đ  vào ph ng thí nghiệm  mỗi nhóm có khoảng tầm    
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sinh viên  Nội dung  ài thực hành liên quan đ n những ki n thức trong phần lý thuy t và 

một phần sẽ hỗ trợ cho  ài tập lớn trong ph ng thí nghiệm và dự án nhỏ của sinh viên 

Bước 3: Giảng viên sẽ chia nhóm sinh viên  mỗi nhóm có th  dao động t  4 đ n 6 

sinh viên  Mỗi nhóm sẽ được làm một  ài tập lớn trong ph ng thí nghiệm và một dự án nhỏ 

Bước 4: Sinh viên sẽ làm  ài tập lớn trong ph ng thí nghiệm của trường và thêm một 

dự án nhỏ  Các  ài tập trong ph ng thí nghiệm là yêu cầu sinh viên phải sử dụng được phần 

cứng và phần mềm liên quan đ n môn học   ên cạnh đó phải k t hợp phần cứng và phần 

mềm đ  thực hiện các  ài thí nghiệm về điều khi n hệ thống trong ph ng thí nghiệm   

Bước 5: Sinh viên sẽ có một  uổi  áo cáo về cách thức làm việc của nhóm 

Bước 6: Cuối cùng là một  uổi  áo cáo về  ài tập lớn và dự án nhỏ của nhóm  

Dự án nhỏ là một  ài tổng hợp nó k t nối chặt chẽ với  ài thí nghiệm và nhiệm vụ của 

sinh viên là vi t  ài hướng d n sử dụng cho hệ thống điều khi n mà sinh viên v a thực hiện 

trong  ài tập lớn  Các  ài tập trong ph ng thí nghiệm là công việc nhóm của sinh viên  

trong nhóm sẽ chia ra các phần nhỏ đ  mỗi sinh viên phải đảm nhận những công việc mà 

mình được giao và thời lượng cho mỗi  ài tập trong ph ng thí nghiệm có th  lên đ n 4 tuần  

Đ  thực hiện được mục tiêu của môn học yêu cầu sinh viên phải nắm được ki n thức 

kỹ năng cần thi t t  các môn học trước trong chương trình giảng dạy  ao gồm thứ tự đầu 

tiên phương trình vi phân và tích phân t  môn học giải tích  các kỹ năng cơ  ản trong lập 

trình  ki n thức cơ  ản về số nh  phân cùng với kỹ năng vi t  áo cáo  Bên cạnh đó sinh viên 

cần phải có khả năng làm việc một cách độc lập  kỹ năng làm việc nhóm và đưa ra các sáng 

ki n và sử dụng cách ti p cận có hệ thống đ   ử lý sự cố  

Đồng thời môn học cũng đ i hỏi một số lượng đáng k  k  hoạch của sinh viên  N u 

sinh viên không  i t cách lập k  hoạch một cách khoa học thì thông thường khi k t th c 

khóa học sinh viên sẽ không hoàn thành được mục tiêu đề ra  Bởi vì hiện tại trường Đại học 

Công nghệ Đồng Nai chỉ có duy nhất 1 ph ng thí nghiệm về tự động hóa  vì vậy yêu cầu 

sinh viên khi sử dụng ph ng thí nghiệm phải đăng ký trước đ  có th  sắp   p ph ng cho 

sinh viên thí nghiệm và giảng viên hướng d n  Cũng cần lưu ý rằng các sinh viên theo dõi 

các môn học song song  trong đó một trong số ch ng cũng  ao gồm các  ài tập trong ph ng 

thí nghiệm  

 

4. P ươn  p áp đán   iá 

K t quả học tập theo chuẩn đầu ra CDIO được đánh giá cho t ng thành viên theo các 

mục như sau: 

4.1. Kiến thức 

Sinh viên phải nắm được những ki n thức liên quan đ n môn học  đồng thời có th  

nắm vững và điều chỉnh được  ộ điều chỉnh PI  sử dụng được các phần cứng và phần mềm  

hi u được các chức năng của các  ộ phận khác nhau của  ộ điều khi n và cách điều chỉnh 

ch ng  Đồng thời có th  vận hành được hệ thống  
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4.2. Các kỹ năng cá nhân và nghề nghiệp 

Thang đi m sẽ được đánh giá theo mức độ thời gian hoàn thành  ài tập lớn của t ng 

cá nhân  Như đã đề cập  sinh viên vửa phải thực hiện các  ài tập trong ph ng thí nghiệm  

đồng thời quản lý song song với các môn học khác trong cùng một thời đi m vì vậy việc 

lên k  hoạch cho việc thực hiện  ài học h t sức quan trọng và đ i hỏi sinh viên phải thực 

hiện một cách h t sức nghiêm t c   

Đi m cho việc tích cực trong công việc   ao gồm: sinh viên lên k  hoạch gặp gỡ 

giảng viên đ  trình  ày về công việc thực hiện của mình  sinh viên ti p thu những ý ki n 

đóng góp của giảng viên và việc sinh viên hăng hái tham gia đóng góp ý ki n nhóm 

4.3. Kỹ năng giao tiếp giữa các cá nhân và kỹ năng làm việc nhóm 

Kỹ năng giao ti p giữa các cá nhân: Khả năng làm việc được đánh giá gián ti p thông 

qua khả năng giải quy t nhiệm vụ cùng nhau trong phạm vi giới hạn về thời gian của hai 

thành viên trong nhóm  Hơn nữa  yêu cầu cả hai sinh viên trong nhóm phải giải thích cách 

giải quy t vấn đề của nhóm và cách tạo ra các hoạt động trong nhóm  

Kỹ năng làm việc nhóm: Được đánh giá  ằng cách sinh viên phải thuy t phục được 

các thành viên trong nhóm đồng tình với ý ki n của mình  Bên cạnh đó sinh viên phải có 

khả năng tổ chức công việc  khả năng ki m soát tình huống cùng với sự quy t tâm trong 

công việc… 

Giao ti p văn  ản được đánh giá thông qua dự án nhỏ là vi t hướng d n sử dụng cho 

 ài thí nghiệm của nhóm  

4.4. Hình thành, thiết kế, triển khai và vận hành các hệ thống: 

Đi m mấu chốt của phần này nhấn mạnh vào việc sinh viên phải thực hiện được các 

giai đoạn của quy trình kỹ thuật  Có th  phát tri n một hệ thống điều khi n  ao gồm cả giao 

diện điều hành  đáp ứng các yêu cầu liên quan đ n chức năng sử dụng phần cứng công 

nghiệp thực như  ằng chứng là các k t quả học tập đã đạt được 

4.5. Sinh viên đánh giá lẫn nhau 

Phương pháp đánh giá như sau: Thành lập một  ảng đánh giá của các thành viên 

trong nhóm  Các thành viên trong nhóm sẽ tự đánh giá l n nhau (đánh giá kín  về mức độ 

hoàn thành  mức độ tích cực  mức độ hợp tác  ý tưởng  sự kiên trì  tinh thần trách nhiệm  

tôn trọng  ạn  è    

 

5. Kết q ả và t ảo l ận 

• Với việc học tập dựa trên chuẩn đầu ra CDIO cho phép sinh viên học tập một cách 

chủ động hơn  đồng thời tạo được động lực gi p sinh viên học tập tích cực  sinh viên có th  

phát huy được những th  mạnh của mình   

• Bên cạnh đó  những thay đổi khác  chẳng hạn như việc sử dụng rộng rãi phương 

pháp đánh giá khác như so sánh  hỏi ý ki n và thảo luận phản hồi về quy trình của nhóm đã 

làm nổi  ật mối tương quan tích cực giữa các thành viên trong nhóm  
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• Việc vi t sách hướng d n vận hành gi p đào tạo tốt về giao ti p  ằng văn  ản  

• Các hướng d n  ví dụ về danh sách ki m tra  liên quan đ n quá trình vi t có th  

được cải thiện 

• Việc tổ chức và thực hiện khóa học ki u này đ i hỏi phải có sự tham gia giảng dạy 

của giảng viên cần quan tâm đầy đủ đ n việc lập k  hoạch và thời gian của các hoạt động 

học tập khác nhau  

• Tương tự  khóa học yêu cầu sinh viên phải lập k  hoạch cẩn thận đ  phù hợp với 

nhiều hoạt động học tập vào l ch trình cùng với các khóa học khác  

• Các  uổi trợ gi p rất quan trọng đ  đảm  ảo rằng học sinh chuẩn    đầy đủ trước khi 

thực hiện các  ài tập trong ph ng thí nghiệm  

• Một tập hợp các k t quả t   ảng câu hỏi tùy chọn về mức độ hài l ng trong khóa 

học được cung cấp trong Bảng 1  Đối với mỗi câu hỏi được trình  ày trong  ảng  sinh viên 

được yêu cầu trả lời theo Thang đi m Likert t  1 (hoàn toàn không đồng ý  đ n   (hoàn 

toàn đồng ý   K t quả  ảng câu hỏi đưa đ n nhận đ nh rằng cách ti p cận hiện tại được sử 

dụng đ  giảng dạy về tạo động lực nhóm đã mang đ n sự năng động của nhóm  có hiệu quả 

trong việc tăng sự ch  ý của sinh viên đối với chủ đề  tăng số sinh viên tự tin về  ản thân 

mình với nhóm của họ khi  ắt đầu các dự án và tăng cường hi u  i t của sinh viên về cách 

họ và những người khác làm việc theo nhóm   

Bảng 1. Khảo sát mức độ hài   ng của khóa học 

Câu hỏi 
Mức độ hài l ng theo thang đi m Likert 

1 2 3 4 5 

Chuẩn đầu ra phù hợp với người học 0 1 8 35 15 

Cảm thấy sự năng động sau khi học 1 0 24 29 30 

Giảm sự  ung đột giữa các cá nhân trong nhóm 0 5 15 46 19 

Hi u sâu hơn về lý thuy t và thực hành thành thạo 1 9 20 20 10 

Hi u thêm về bản thân và kỹ năng làm việc độc lập, 

làm việc nhóm 
2 2 15 344 27 

Môn học đáp ứng nhu cầu ki n thức của sinh viên 

0 2 10 41 28 

Số sinh viên phản hồi ý ki n 4 19 92 215 129 

Tỉ lệ phản hồi 1% 4% 20% 47% 28% 

 

5. Kết l ận 

Bài giảng được thực hiện theo chuẩn đầu ra CDIO  mục tiêu của môn học là tập trung 

vào các giai đoạn tri n khai và vận hành trong việc tạo ra một sản phẩm mới hoặc điều 

khi n một hệ thống  Một mục đích khác là sinh viên chuyên ngành Kỹ thuật Điện – Điện tử 

nên làm là tìm hi u kỹ và thực hành với phần cứng công nghiệp một cách thành thạo và có 

cái nhìn sâu sắc về các khía cạnh thực t  của việc thực hiện các phần thực hành phần cứng. 

Việc học tập dựa trên  ài tập lớn trong ph ng thí nghiệm và dự án đã gi p sinh viên có ý 
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thức tự giác  tính kỹ luật trong học tập đồng thời mang lại cơ hội phát tri n một số kỹ năng 

kỹ thuật  ví dụ: làm việc nhóm  làm việc độc lập  giao ti p  tư duy hệ thống  lập k  hoạch 

thời gian và nguồn lực     
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