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ลักษณะรายวชิา 
 
1. รหัสและชื่อวิชา 10304113 การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (Electrical Control  and  

Programming) 
2. สภาพรายวิชา หมวดวิชาชีพ  สาขางานไฟฟ้าก าลัง  วิชาชีพสาขางาน  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  

พุทธศักราช 2552  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์  
3. ระดับรายวิชา ภาคเรียนที่ 6 
4. พื้นฐาน งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, วงจรไฟฟ้า 1, การควบคุมมอเตอร ์
5. เวลาศึกษา เรียนทฤษฎีและปฏิบัติ 4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ระยะเวลา 18 สัปดาห์       รวมทั้งสิ้น 72 

ชั่วโมงตลอดภาคเรียน  
6.  หน่วยกิต                  2 (1-3-4) 
7. จุดประสงค์รายวิชา   
  1. เพื่อให้มีความเข้าใจการเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องกลและอุปกรณ์ไฟฟ้า 

2. เพื่อให้สามารถติดตั้งอุปกรณ์อินพุท เอาท์พุท แก้ไขและปรับปรุงโปรแกรมงาน
ควบคุมประเภทต่าง ๆ  

3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการท างาน 
8. มาตรฐานรายวิชา  
 1. เข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์

2. เขียนค าสั่งควบคุมโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร์ 
3. ใช้โปรแกรมเมเบิลควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ 
4. ใช้โปรแกรมเมเบิลควบคุมระบบนิวเมติกส์ 

9. ค าอธิบายรายวิชา       
  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับโครงสร้าง ส่วนประกอบของโปรแกรม เมเบิลคอนโทรลเลอร์ 

ค าสั่ง การป้อนข้อมูล วงจรการใช้งานควบคุมมอเตอร์และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ วงจร
ควบคุมระบบนิวเมติกส์  การแก้ไขและปรับปรุงโปรแกรม 
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การแบ่งหน่วยการเรียนรู ้
 

หน่วยการเรียนรู้รายวิชาการโปรแกรมและควบคุมไฟฟา้ 
หมวดวิชาชีพ  สาขางานไฟฟ้าก าลัง                หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
จ านวนหน่วยการเรียนรู้  14 หน่วย                  จ านวน 80 ชั่วโมง 

บทที ่ ชื่อหน่วยการเรียน สาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

1 
 
 
 
 
 

ประวัติความเป็นมา
โครงสร้างส่วนประกอบ 
ของ โปรแกรมเมเบิล
คอนโทรลเลอร ์
 
 
 
 

- องค์ประกอบของการควบคุม ประเภทของการ
ควบคุม การเลอืกใช้ประเภทของการควบคุม    
ตัวอย่างการควบคุมแบบต่าง ๆ ในโรงงาน
อุตสาหกรรม ความเป็นมาของ PLC โครงสร้าง
ส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบิลคอนโทรลเลอร ์ 

- ปฏิบัติเขียนส่วนประกอบของโปรแกรมเมเบลิ
คอนโทรลเลอร์ OMRON CP1-E 

4 
 
 
 
 

3 หลักการเขียนแลเดอร์
ไดอะแกรม 

- หลักการเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรม หลักการเปลี่ยน
รีเลย์ไดอะแกรมให้เป็นแลดเดอร์ไดอะแกรม หลักการ
เขียนรหัสค าสั่ง (Mnemonic Code) 

- ปฏิบัติเขียนวงจรรีเลย์ไดอะแกรม แล้วเปลี่ยนเป็น
แลดเดอร์ไดอะแกรม และเขียนรหัสค าสั่งในตาราง
ค าสั่ง 

8 

3 การใช้ CX-one  
โปรแกรม 

- การใช้งาน CX-one Program ของ OMRON  
ส่วนประกอบของโปรแกรม  
-ปฏิบัตเิขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมโดยใช้ค าสัง่พ้ืนฐาน 
การบันทึกโปรแกรม การแก้ไขโปรแกรม การทดสอบ
การท างานในคอมพิวเตอร์   

8 

4 ค าสั่ง  Timer และ 
Counter 

การท างานของค าสั่ง Timer  การน าไปใช้งาน 
การท างานของค าสั่ง Counter  การน าไปใชง้าน 
-ปฏิบัติเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมโดยใช้ค าสั่ง Tim 
และ CNT การบันทึกโปรแกรม การแก้ไขโปรแกรม 
การทดสอบการท างานในคอมพิวเตอร์   

8 

  สอบกลางภาค  
5 การควบคุมวงจร

มอเตอร์ไฟฟ้า 
จุดมุ่งหมายของการควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  ชนิดของ
การควบคุมมอเตอร์   (Type   of   Motor   Control) 
อุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมมอเตอร์   การเขยีนแบบ
ควบคุมมอเตอร์  การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้า  3  เฟส  1  
ตัว  วงจรสตาร์ทตรง  (Direct  on  Line) การควบคุม
มอเตอร์ไฟฟ้า  3  เฟส 1  ตัว  วงจรกลับทางหมุน และ
วงจรวาย-เดลต้า 

16 



 

บทที ่ ชื่อหน่วยการเรียน สาระการเรียนรู้ 
จ านวน 
ชั่วโมง 

  การต่อ PLC เข้ากับอุปกรณ์ควบคุมภายนอกและชุด
ทดลอง  
-ปฏิบัติเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมโดย การดาวน์โหลด
โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC การทดสอบการ
ท างานของชุดทดลอง  

 

6 ค าสั่ง  TR, IL(02)และ
ILC(03) 

- สัญลักษณ์ของค าสั่ง TR, IL(02)และILC(03) หลักการ
ท างานของ  TR, IL(02)และILC(03) 

-ปฏิบัติเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมโดย การดาวน์โหลด
โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC การทดสอบการ
ท างานของชุดทดลอง 

4 

7 ค าสั่ง JMP(04) และ
JPE(05) 

- สัญลักษณ์ของค าสั่ง ค าสั่ง JMP(04) และJPE(05)
หลักการท างานของ  ค าสั่ง JMP(04) และJPE(05) 

-ปฏิบัติเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมโดย การดาวน์โหลด
โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC การทดสอบการ
ท างานของชุดทดลอง 

4 

8 การควบคุมนิวแมติกส์
ไฟฟ้า 

การควบคุมการควบคุมนิวแมติกส์ไฟฟ้า 
-ปฏิบัติเขียนแลดเดอร์ไดอะแกรมโดย การดาวน์โหลด
โปรแกรมจากคอมพิวเตอร์ไปยัง PLC การทดสอบการ
ท างานของชุดทดลอง 

4 

  สอบปลายภาค  
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