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Automation class

www.thaiplccenter.com 
sale@thaiplccenter.com 
arinchai@thaiplccenter.com
TEL 097-1409946 , 082-2353835 

เอาโรงงานจริงมาไว้ใน 
ห้องเรียน

Zero to Pro
ทุกท่ีทุกเวลา

หลักสูตร  การควบคุมระบบอัตโนมัติและหุนยนตอุตสาหกรรม 
วันที�  31 พฤษภาคม 1,7-9,14-15,21-23 มิถุนายน 2564

ณ บริษัท ศูนยเทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รว่มกับ สํานักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม  กระทรวงอุตสาหกรรมและ บรษัิท ศนูย์เทคโนโลยี ไฮเทคอยุธยา จํากัด
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1.BASIC-Electrical 2 day
พืน้ฐานไฟฟ้า

➢ Basic Electrical
➢ Multi meter
➢ Breaker
➢ Magnetic & Overload
➢ Power Supply
➢ Relay
➢ Timer
➢ Counter
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2.BASIC-PLC 2 DAY
เราจะเน้นให้คณุได้เรียนรู้การต่ออปุกรณ์ไฟฟ้า โดยเน้นให้ต่อกบัอปุกรณ์จริง 
เช่น Lamp , Switch , Relay , Magnetic , PLC , AC Motor , DC motor , Stepping motor , Sensor
เมื่อเรียนจบระดบัน้ี จะสามารถแก้ไขตรวจสอบเครื่องจกัรได้และยงัสามารถท าโปรแกรม PLC GXwork2 ส าหรบั Project ระดบัพื้นฐานได้

Day 1   BASIC PLC
➢ Basic Relay
➢ Read Manual of PLC
➢ Wiring PLC (Sink/Source)
➢ How to used GX Work2

❑ Lab 1 OutputsameInput
❑ Lab2 InverstOutput
❑ Lab3 Self Holding
❑ Lab4 SetReset
❑ Lab5 Interlock1
❑ Lab6 Interlock2
❑ Lab7 Readinput
❑ Lab8 Internal Relay
❑ Lab9 Timer
❑ Lab10 LED Flicker
❑ Lab12 Counter

Day 2 BASIC PLC
➢ How to Change PLC
➢ Lab of DC Motor , AC Motor
➢ Lab of Stepping Motor
➢ Lab of Sensor 

❑ Photo sensor
❑ Proximity sensor
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3.HMI & AD & DA 2 DAY
เราจะเน้นให้คณุได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมและรบัค่าจาก Sensor ท่ีเป็น อนาลอ็ก เช่น อณุหภมิู และน ามาแสดงผล ผา่นหน้าจอ
สมัผสั (HMI)
เมื่อเรียนจบระดบัน้ีจะสามารถออกแบบกระบวนการเคร่ืองจกัรได้ รวมทัง้แสดงผลการท างานต่าง ๆ เคร่ืองจกัร
Day1 BASIC HMI and AD / DA
➢ Analog to Digital PLC
➢ Digital to Analog PLC
➢ Data of PLC (Move , Compare)
➢ PLC connect with HMI
➢ HMI with SW and LAMP
➢ Simulation PLC / HMI
Day2 HMI & AD/DA 
➢ Scaling Current with digital value
➢ Scaling Temperature with digital value
➢ HMI and Data & Graph
➢ HMI PASSWOARD and parameter setting for Stepping motor
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4.IoT for Industrial 2 DAY
เทคโนโลยีใหม่ท่ีต้องเร่ิมเพ่ือความอยู่รอดขององคก์ร
▪ ลดการบนัทึกด้วยคน
▪ แจ้งเตือนทนัทีทนัใด
▪ ดสูถานะ ด้วย มือถือ

Day1 IoT (Internet of things)
➢ Turn on and off lamp by Mobile

Day2 IoT (Internet of things)
➢ Modbus
➢ Record data to Clould
➢ Send Email from PLC
➢ Get data from temperature sensor to mobile
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5.Robotic 2 DAY
เรียนรู้การควบคมุแขนกลในแบบต่าง ๆ และการ interface กบัแขนกลด้วย I/O

1. ติดตัง้แขนกล
2. การ Teaching and Payback
➢ การเคลื่อนไหวแขนกลแบบ MoveL , MoveJ , Jump
➢ การดดูชิน้งาน (Suction)
➢ Interface with PLC (Input/Output)
3. การเขียนโปรแกรมควบคมุแขนกลด้วย Blocky (เหมือนภาษาซี)
➢ การเคลื่อนไหวแขนกลแบบ Move,Jump
➢ การดดูชิน้งาน (Suction)
➢ Interface with PLC (Input/Output)



 

 

 
ใบสมคัรส ำหรับสถำนประกอบกำร 

เข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ผลติภำพแรงงำนอตุสำหกรรมสำขำอตุสำหกรรมไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ 
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

ผูป้ระสานงาน 
ช่ือ-นามสกุล.........................................................................ต  าแหน่ง............................................................................ 
หน่วยงาน....................................................................................................................................................................... 
โทรศพัท.์................................โทรสาร.....................................มือถือ........................................................................... 
Email Address ……………….………………………………………………………………….................................. 
ขอ้มูลสถานประกอบการ 
ช่ือบริษทั......................................................................................................................................................................... 
ท่ีอยู ่เลขท่ี............................หมู่ท่ี...............................ถนน..............................ซอย....................................................... 
แขวง/ต าบล..................................................เขต/อ าเภอ................................จงัหวดั....................................................... 
รหสัไปรษณีย.์...............................................ภาค............................................................................................................ 
ประเภทอุตสาหกรรม   อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและช้ินส่วน  
 อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวเน่ือง 
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิต/บริการ 
....………………………......................................................................................……………………........................... 
องคก์รมีการใชเ้ทคโนโลย ี4.0 เช่น IOT/Automation and Robotics/อ่ืนๆ ในกระบวนการผลิต (Smart-Factory) หรือมี
ผลิตภณัฑท่ี์เป็นอจัฉริยะ (Smart Product) หรือไม่              
 มี                   ไม่มี  
อยา่งไร (อธิบายพอสังเขป)…………………………………………………………………………............................ 
องคก์รมีความตอ้งการในการยกระดบัองคก์รสู่การเป็น Smart Product (ผลิตภณัฑ์อจัฉริยะ) หริอ Smart Factory (การ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตใหเ้ป็นอจัฉริยะ) หรือไม่      
 มี                   ไม่มี  
อยา่งไร (อธิบายสังเขป)…………………………………………................................................................................ 
องคก์รมีการสมคัร I-Industry ของกระทรวงอุตสาหกรรมเรียบร้อยแลว้ (https://i.industry.go.th/) 
 สมคัรแลว้                  ยงัไม่สมคัร 
การส่งเอกสารใน ISingle Form 
 รง.8                   รง.9    รง.4 
**ทางโครงการจะพิจารณาการเขา้ร่วมโครงการฯ จากการสมคัร ISingle Form เป็นล าดบัแรก 



 
 
 

ใบสมคัรส ำหรับสถำนประกอบกำร 
เข้ำร่วมโครงกำรเพิม่ผลติภำพแรงงำนอตุสำหกรรมสำขำอตุสำหกรรมไฟฟ้ำและอเิลก็ทรอนิกส์อจัฉริยะ 

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 
วธิีกำรสมคัร I-Industry 
เขา้ไปท่ี website : https://i.industry.go.th/ และท าตามขั้นตอน 

 

https://i.industry.go.th/


 
หมายเหตุ : ขอ้มูลส่วนบุคคลในเอกสารฉบบัน้ีหา้มผูใ้ดคดัลอก ดดัแปลง ปลอมแปลง เผยแพร่ โดยมิไดรั้บอนุญาต 

ตาม พระราชบญัญติัคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 

รายช่ือผูเ้ขา้อบรม 
ล าดบั ช่ือ-สกุล ต าแหน่ง โทรศพัท ์ E-Mail 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 



คุณสมบัติผู้ เข้าอบรม 

1.  จาํนวนผูเ้ขา้อบรม  ท่านเท่านนั 

2.  อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์/อุตสาหกรรมทีสนบัสนุนและเกียวขอ้งกบัไฟฟ้าและ

อิเล็กทรอนิกส์ 

.  อบรมครบ  % มีใบวุฒิบตัร จาก สถาบนัไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มอบให้ 

 

สิงทีต้องนํามาด้วย 

สาํเนาบตัรประชาชน   ฉบบั 

ผูเ้ขา้อบรมตอ้งนาํ Notebook มา

เอง   

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพมิเติมไดที้  

 Tel. 035-350137-8   #13 คุณเสาวลกัษณ์   #15 คุณชนาภา 

 E-mail  : attc_ayutthaya@hotmail.com 

หมายเหตุ ผูเ้ขา้อบรมตอ้งสมคัรผา่น I-Industry  

เขา้ไปที website : https://i.industry.go.th/ และทาํตามขนัตอนในใบสมคัรและส่งใบสมคัรใบแรกส่งกลบัมาที บริษทั 

ศูนยเ์ทคโนโลยไีฮเทคอยธุยา จาํกดั  

.ถา้หากเป็นโรงงานขนาดเล็ก ไม่ตอ้งกรอกขอ้มูล i-industry  แต่ใหท้าํดงัต่อไปนี 

.  หมายเหตุ ในใบสมคัรสาํหรับสถานประกอบการ ว่า เป็นบริษทัขนาดเล็ก ไม่ไดด้าํเนินการจดัทาํ รง.  และ รง.  ให้

แนบหนงัสือรับรองบริษทั และ ภ.พ.  มากบัใบสมคัรสาํหรับสถานประกอบการฯ   

 

วทิยากรโดย อาจารยธ์นวฒัน์ บุญพร 

กรรมการผูจ้ดัการ บริษทั ไทยแอดวานซ์เซ็นเตอร์ จาํกดั 
 

 




