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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 

สาขา การประยุกต์ใชห้น้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
( Application Industrials Touch Screen (HMI) ) 

                รหัสหลักสูตร 2120084150304 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

____________________ 

1. วัตถุประสงค์ : 

เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและมีความพร้อมทั้ งร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ สาขา การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
(HMI) และสามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
 1.1 สามารถน า หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม (HMI) ไปประยุกต์ใช้งาน ในระบบควบคุม
อัตโนมัติร่วมกับอุปกรณ์ต่างๆในระบบอุตสาหกรรมได้ 
 1.2 สามารถออกแบบโครงสร้างสว่นประกอบของหน้าจอสัมผัส ให้สอดคลอ้งกบัฟังก์ชั่นการ
ท างานของเครื่องจักรในอตุสาหกรรมได ้
 1.3 สามารถเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหน้าจอสัมผัส (HMI) ให้สามารถท างาน
ร่วมกับอุปกรณ์อืน่ๆในระบบอัตโนมตัิได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
 1.4 สามารถน าความรู้ หรือทักษะไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 
2. ระยะเวลาการฝึก :  
 ผู้รับการฝึกจะได้รับการฝึกในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดย ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
ระยอง เป็นเวลา 30 ชั่วโมงฝึก 
 
3. คุณสมบัตขิองผู้รับการฝกึ :   
 3.1 มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
 3.2 ส าเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป 
 3.3 เป็นผู้ที่ท างานอยู่แล้ว หรือผู้ว่างงานที่เคยท างานมาแล้ว 
 

3.4 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ทางด้านงานระบบอัตโนมัติ เทียบเท่าหลักสูตร PLC   
ระดับ 2 

 3.5 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 3.6 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ 
 3.7 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษขั้นพ้ืนฐานขึ้นไป 

1 
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 3.6 ไม่เป็นผู้ที่ต้องคดีใดๆ โดยที่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สิ้นสุด 
 3.7 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ 

4. วุฒิบัตร :  
ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานสาขา การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 

 ชื่อย่อ  : วพร.สาขา การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
 ผู้รับการฝึกที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของ
ระยะเวลาฝึกทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขา การประยุกต์ใช้หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
 
5. หลักสูตรการฝึก :  
 

รหัสวชิา หัวขอ้วิชา 
ชั่วโมง 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
2121530701 ความปลอดภัยในการท างาน 3 - 
2121530721 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ HMI 2 - 
2121530722 การใช้งานโปรแกรม Screen Editor 3 5 
2121530723 การก าหนดและการใช้งาน Register - 3 

2121530724 
การตรวจสอบและการควบคุม Bit Register , 
Word Register 

1 4 

2121530725 
การออกแบบหนา้จอเพ่ือควบคุมอปุกรณ์ในระบบ
อุตสาหกรรม 

1 5 

2121539908 การวดัผลและประเมินผล - 3 
 

รวม 
10 20 

30 
 
 
 
6. เนื้อหาวิชา :  
  
2121530701  6.1 ความปลอดภัยในการท างาน   (3 : 0) 
  วัตถุประสงค์รายวิชา  
   เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้เกี่ยวกับ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน อันตรายจากกระแสไฟฟ้า สาเหตุของอุบัตเิหตุและการปอ้งกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

ค าอธบิายรายวิชา 
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   ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน อันตรายจากกระแสไฟฟ้า สาเหตุของอุบัตเิหตุและการปอ้งกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
2121530721  6.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบ HMI                     (2 : 0) 
  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ 
และหลักการท างานของ หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ( HMI ) 
  ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบ และหลักการท างานของ 
หน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม (HMI) วิธีการติดต่อสื่อสารกับอุปกรณ์อื่นๆในระบบ เช่น PLC , 
Inverter , Servo motor รวมทั้งตัวอย่างการใช้งานหน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ( HMI ) ใน
ปัจจุบัน 
    
2121530722  6.3 การใช้งานโปรแกรม Screen Editor                              (3 : 5) 

 วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถใช้งานโปรแกรม Screen 

Editor เพื่อออกแบบและเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของหน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
 ค าอธิบายรายวิชา  

   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Screen Editor การเปิด
โปรแกรมและการสร้างโปรเจคใหม่ การเลือก Series และ Model ของหน้าจอสัมผัส การเลือก
Driver ของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัส การตั้งค่าคุณสมบัติการสื่อสารและการก าหนด 
Address ภายใน ของอุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัส 
   ปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Screen Editor การเปิดโปรแกรมและการสร้าง
โปรเจคใหม่ การเลือกSeries และ Model ของหน้าจอสัมผัส การเลือก Driver ของอุปกรณ์ที่จะ
เชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัส การตั้งค่าคุณสมบัติการสื่อสารและการก าหนด Address ภายใน ของ
อุปกรณ์ที่จะเชื่อมต่อกับหน้าจอสัมผัส 
 
2121530723 6.4 การก าหนดและการใชง้าน Register           (0 : 3) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจและสามารถก าหนดการใช้งาน

Register ของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงกับหน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
   ปฏิบัติการก าหนดและใช้งาน Register ของหน้าจอสัมผัส และของอุปกรณ์
ที่ต่อพ่วงกับหน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
 
2121530724          6.5 การตรวจสอบและการควบคุม Bit Register , Word Register (1 : 4) 
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  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการตรวจสอบและการ

ควบคุมการท างานของ Register ชนิด Bit Register และ word Register 
 ค าอธิบายรายวิชา  

   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับโครงสร้างหลักการท างาน การตรวจสอบการท างาน
และการควบคุมการท างานของ Bit Register , Word Register , Object , Part , Data Display , 
Word Switch เป็นต้น 
   ปฏิบัติการตรวจสอบการท างานและควบคุมการท างานของ Bit Register , 
Word Register , Object , Part , Data Display , Word Switch 
 
2121530725 6.6 การออกแบบหน้าจอเพ่ือควบคุมอุปกรณ์ในระบบอุตสาหกรรม (1 : 5) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานและการ

ออกแบบส่วนประกอบต่างๆของหน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
 ค าอธิบายรายวิชา 

   ศึกษาเรียนรู้ เกี่ยวกับชนิดและคุณสมบัติของ Tool ต่างๆที่ ใช้ในการ
ออกแบบและควบคุมการท างานของหน้าจอสัมผัสทางอุตสาหกรรม 
   ปฏิบัติการออกแบบโครงสร้างส่วนประกอบของหน้าจอสัมผัสทาง
อุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการท างานของอุปกรณ์ที่ต่อพ่วงด้วย 
 
2121539908 6.7 การวดัผลและประเมินผล                                 (0 : 3) 

    เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผลผู้รับการฝึก โดยประเมินจากใบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการทดสอบหลังการฝึก 
  
 
 
 
 
 

___________________________ 
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ผู้จัดท าหลักสูตร : 
 
 1. นายสุลักษณ์  ย่อมกลาง ต าแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ 
 2. ว่าที่ร้อยตรีวินัย สุขียุติ ต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงานระดับ ช๒ 
 3. นายธันว์  หันประดิษฐ์ ต าแหน่ง ครูฝึกฝีมือแรงงาน 
 
 
 
  
 
 

ลงนาม ………………………………………………………………….……………ผู้เสนอหลักสูตร 
(ว่าที่ร้อยตรีวินัย  สุขียุติ) 

หัวหน้างานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

ลงนาม ………………………………………………………………….……………ผู้เห็นชอบหลักสูตร 
(ดร.ไพฑูรย์  วชิรวงศ์ภิญโญ) 

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
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ลงนาม ………………………………………………………………….……………ผู้อนมุัติหลักสูตร 
( นายชัย  มีเดชา ) 

ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดระยอง 
 
 

 
 
*หมายเหตุ* ผู้เสนอหลักสตูร ผู้เห็นชอบหลักสตูรและผู้อนุมตัิหลักสูตร ส าหรับ 
 1. สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค เปล่ียนเป็น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุม่ และผู้อ านวยการสถาบันฯ ตามล าดับ 
 2. ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด เปลี่ยนเป็น หัวหน้างาน หัวหน้าฝ่าย และผู้อ านวยการศูนย์ฯ ตามล าดับ 


