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หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ 

สาขา PLC ระดับ 1 
(Programmable Logic Control Level 1) 

                รหัสหลักสูตร 2120084150302 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน 

____________________ 

1. วัตถุประสงค์ 

เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและมีความพร้อมทั้ งร่างกายและจิตใจ 
ตลอดจนมีทัศนคติที่ดี ต่อการประกอบอาชีพ สาขา PLC ระดับ 1 และสามารถปฏิบัติงานได้ดังนี้ 
 1.1 สามารถน า PLC ไปประยุกต์ใช้งานในระบบควบคุมอัตโนมัติเพื่อควบคุมอุปกรณ์ต่างๆได้ 
 1.2 สามารถเลือกใช ้PLC ชนิดต่างๆได้อย่างเหมาะสมกบัระบบและอุปกรณ์ทีต่้องการ
ควบคุม การท างาน 
 1.3 สามารถออกแบบระบบและวงจร PLC รวมทั้งเขียนโปรแกรมควบคุม ให้มีความ
สอดคล้องกับเงื่อนไขการท างานของอุปกรณ์ที่จะควบคุมได้ 
 1.4 สามารถท าการต่อวงจรควบคุม แก้ไข เขียนโปรแกรมควบคุม ซ่อมบ ารุง วงจรระบบ 
PLC ที่ใช้ในระบบควบคุมได้ อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 1.5 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 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านงานระบบวงจรรีเลย์ (วงจรคอนโทรล) 
 3.5 เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์ 
 
 3.6 ไม่เป็นผู้ที่ต้องคดีใดๆ โดยที่คดีนั้นยังไม่ถึงที่สิ้นสุด 
 3.7 ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคที่สังคมรังเกียจ 

4. วุฒิบัตร :  
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ชื่อเต็ม : วุฒิบัตรพัฒนาฝีมือแรงงานสาขา PLC ระดับ 1 
 ชื่อย่อ  : วพร.สาขา PLC ระดับ 1 
 ผู้รับการฝึกที่ผ่านการประเมินผล และมีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  ของ
ระยะเวลาฝึกทั้งหมด จะได้รับวุฒิบัตร วพร.สาขา PLC ระดับ 1 
 
5. หลักสูตรการฝึก:  

รหัสวชิา หัวขอ้วิชา 
ชั่วโมง 

ทฤษฎ ี ปฏิบัต ิ
2121530701 ความปลอดภัยในการท างาน 3 - 
2121530709 ไฟฟ้าเบื้องต้น 1 - 

2121530710 
ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง ส่วนประกอบ 
หลักการท างาน และชนิดของ PLC 

1 - 

2121530711 
ภาษาต่างๆและโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้ในการ
เขียนโปรแกรม PLC 

1 2 

2121530712 
ค าสั่งพ้ืนฐาน ต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม 
PLC 

2 15 

2121530713 การออกแบบระบบและการเลือกใช้ PLC 1 0 
2121530714 การบ ารุงรักษาและการตรวจซ่อมระบบ PLC 1 2 
2121539908 การวดัผลและประเมินผล 1 - 

รวม 
11 19 

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

ค าอธบิายรายวิชา 
   ศึกษาเกี่ยวกับศึกษาเกี่ยวกับ กฎ ระเบียบวินัย และข้อบังคับในการ
ปฏิบัติงาน อันตรายจากกระแสไฟฟ้า สาเหตุของอุบัตเิหตุและการปอ้งกันอุบัติเหตุจากการปฏิบัติงาน 
การใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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2121530709  6.2 ไฟฟ้าเบื้องต้น                       (1 : 0) 
  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ส่วนประกอบ
และการค านวณหาค่าต่างๆทางไฟฟ้า รวมทั้งสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง
ปลอดภัย 
  ค าอธิบายรายวิชา 
   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ ส่วนประกอบของระบบไฟฟ้า ทฤษฎีไฟฟ้าพ้ืนฐานการ
ค านวณหาค่าต่างๆทางไฟฟ้า เช่น ความต้านทาน กระแส แรงดัน ก าลังไฟฟ้า มาตรฐานต่างๆที่
เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า เช่นการก าหนดรหัสสีของสายไฟฟ้า วิธีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ขนาดของ
สายไฟฟ้า วิธีการเชื่อมต่อสายตัวน าไฟฟ้า เป็นต้น 
    
2121530710  6.3 ประวัติความเป็นมา โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการท างาน และ

ชนิด ของPLC                                     (1 : 0) 
 วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ  ประวัติความเป็นมา

โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการท างาน และชนิดของ PLC 
 ค าอธิบายรายวิชา  

   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาโครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการ
ท างาน และชนิดของ PLC ที่มีใชง้านอยู่ในปัจจุบัน 
 
    
 
2121530711  6.4 ภาษาตา่งๆและโปรแกรมประยุกต์ที่ใชเ้ขียนโปรแกรม PLC    (1 : 2) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบของภาษาต่างๆ 

รวมทั้งวิธีการใช้งานโปรแกรมประยุกต์ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ PLC 
 ค าอธิบายรายวิชา  

   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ของภาษาต่างๆ รวมทั้งวิธีการใช้งานโปรแกรม
ประยุกต์ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ PLC 
   ปฏิบั ติ การใช้ งาน โปรแกรมประยุกต์ เพ่ื อติ ดต่ อสื่ อสารและ เขี ยน
โปรแกรมควบคุมการท างานของ PLC เช่น การ Online , Monitor , Download , Upload เป็นต้น 
 
2121530712 6.5 ค าสั่งพื้นฐาน ต่างๆที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม PLC         (2 : 15) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถ ในการใช้งานค าสั่งและอุปกรณ์

พ้ืนฐานของ PLC ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม 
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 ค าอธิบายรายวิชา  
   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกบั วิธกีารใช้งานอุปกรณ์พ้ืนฐานต่างๆของ PLC เชน่ 
External Input , External Output , Internal Memory , Timer , Counter และค าสั่งพืน้ที่ฐาน
ต่างๆ ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมควบคุมการท างานของ PLC 
   ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมควบคมุการท างานของ PLC การจ าลองการท างาน
ผ่านโปรแกรม Simulator การเชื่อมต่อกับ PLC เพ่ือท าการ Download , Upload , Monitor 
Compare ข้อมูล ผ่านโปรแกรมประยุกต์ เป็นต้น 
 
2121530713 6.6 การออกแบบระบบและการเลือกใช้ PLC                       (1 :0) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพื่อให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบระบบ การเลือก 

ชนิด ขนาด และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในระบบ PLC ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย 
 ค าอธิบายรายวิชา  

   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกบัวธิีการในการออกแบบระบบ การเลอืก ชนิด ขนาด 
และอปุกรณต์่างๆ ที่ใช้ในระบบ PLC ไดอ้ย่างถูกตอ้ง เหมาะสม และปลอดภัย 
 
 
2121530714 6.7 การบ ารุงรกัษาและการตรวจซ่อมระบบ PLC                 (1 : 2) 

  วัตถุประสงค์รายวิชา 
    เพ่ือให้ผู้รับการฝึกมีความรู้ความสามารถในการต่อวงจรและซ่อมบ ารุง 

ระบบ PLC ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย 
 ค าอธิบายรายวิชา  

   ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการต่อวงจร การเข้าหัวสาย การก าหนดหมายเลข
อุปกรณ์ (Label) หมายเลขปลายสาย (Wire Mark) การทดสอบวงจรก่อนการใช้งาน การอ่านแบบ
วงจรระบบ PLC เพ่ือช่วยวิเคราะห์การซ่อมบ ารุง การเปรียบเทียบขนาดของอุปกรณ์เพ่ือทดแทน
อุปกรณ์เดิมที่ช ารุดเสียหาย 
   ปฏิบัติการต่อวงจรระบบ PLC การเข้าหัวสาย การก าหนดหมายเลขอุปกรณ์ 
(Label) หมายเลขปลายสาย (Wire Mark) การทดสอบวงจรก่อนการใช้งาน  การอ่านแบบวงจร
ระบบ PLC เพื่อช่วยวิเคราะห์การซ่อมบ ารุง การเปรียบเทียบขนาดของอุปกรณ์เพื่อทดแทนอุปกรณ์
เดิมที่ช ารุดเสียหาย 
 
2121539908 6.8 การวดัผลและประเมินผล                                 (1 : 0) 

    เพื่อเป็นการวัดผลและประเมินผลผู้รับการฝึก โดยประเมินจากใบงานที่ได้รับ
มอบหมาย และการทดสอบหลังการฝึก 

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

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

หัวหน้างานช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์
 
 

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

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาศักยภาพแรงงาน 
 
 

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 าดบั 

 


